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>AVV
>
Ca n’Aurell

L’entitat de l’eixample no vol ser només de serveis
Amb arrels al segle XIX, a diferència dels barris nous nascuts als 50 i 60, aquí l’actual associacionisme veïnal va tenir altres motius forts a més de
les infraestructures, com el cultural, no per casualitat els Suriguera van tenir molt protagonisme en la creació i l’impuls de l’AV.
Pep Valenzuela

C

onsiderat primer eixample de
Terrassa, Ca n’Aurell té orígens que remunten a mitjans
segle XIX. Urbanitzat i amb una població relativament estable en les darreres dècades, a diferència dels barris
nous formats a partir dels 50 i 60, l’associacionisme va tenir altres motius
forts a més de les infraestructures.
L’Antoni Falgar, membre de l’entitat
des de 1972, és nascut al barri de Gràcia on va viure fins el 24 anys, i el seu
interès per l’AV era molt natural per a
qui tenia «un gran sentiment de barri,
les festes, Sant Medir, les caramelles,
el club Europa de futbol». A Terrassa,
al menys a Ca n’Aurell, al principi, va
trobar a faltar aquest sentiment. Fins
que contactà amb l’associació, aviat, i
encara hi és.
Durant bon temps, les reunions van
ser a casa dels Suri, també a un local al
carrer Faraday, fins l’any 1992 en què
es va obrir el casal de barri al carrer
Blasco de Garay, en un lloc que havia
ocupat durant anys el club de boxa de
la ciutat.

“L’AV ha de
ser una eina de
cohesió social”
En Falgar, des d’un compromís
indubtable amb el barri tot aquest
temps, planteja un activisme social
o veïnal amb objectius culturals i de
lleure per «cohesionar la gent, beneficiant l’entorn i la ciutat amb coses
cíviques». Així, no l’ha interessant
tant la part només o principalment
«reivindicativa»; que però, reconeix,
«sembla que és l’ADN de les entitats».
En tot cas, al llarg d’aquest temps,
confessa que «quan hem volgut fer
campanyes reivindicatives, en la major
part dels casos, tampoc hi ha hagut
prou sensibilitat de la gent». Diu que
sembla que «en lloc d’una AV siguem
el RACC, una entitat de serveis, molta gent ens veu com a funcionaris de
l’ajuntament», per portar queixes sobre contenidors o mals olors. En Falgar defensa que l’AV ha d’estar per a
qüestions col·lectives; i principalment,

planteja, «fent d’intermediaris».
De fet, recorda bé els moments
grans de mobilització al barri, especialment dos: un problema de tràfic de
drogues, entorn a l’any 2000, amb un
grup que es van instal·lar molt cèntric,
amb tot de problemes derivats, especialment seguretat i delinqüència.
L’altra va ser la campanya per demanar el casal d’avis, una necessitat molt
sentida en aquest barri. En tot dos
casos, es van fer assemblees, concentracions, pancartes.
Han viscut d’altres moments d’activisme, recorda encara, com quan
volien col·locar antenes pels mòbils
per tot arreu o davant l’anunci de la
construcció del pàrquing de la plaça
Progrés; també la polèmica entorn a
l’obertura d’un oratori al carrer Sant
Marc. En tots tres casos, la gent de
l’AV va convocar assemblees i parlar
amb tothom, «fent de mediadors»,
emfasitza en Falgar, ara vicepresident,
però que ha estat president altres
temporades. «Haig de dir que quan
he estat president la meva filosofia ha
sigut ser mediador; entenc que l’AV
és de tots els veïns, tothom té dret a
parlar i cal fer mediació, al marge de
l’opinió personal».
Encara una altra qüestió, qüestiona
l’Antoni, com a exemple, en el cas del
pàrquing alguna gent demanava fer
protestes i campanya potent, «vam
demanar qui es posava davant i ningú
no podia». A la junta de Ca n’Aurell,
la lliçó del cas referma la visió abans
dita: «en determinats temes molt
clars, posició ferma i els esforços que
calguin. Ara, en temes que pot ser sí o
no, hem de mediar només».
El barri viu una situació de molta
normalitat, tret de demanar millores necessàries al parc de Sant Jordi,
amb una entitat d’amics del local;
problemes de circulació al carrer Sant
Marc i el problema dels talls recurrents i cada vegada més freqüents de
la Rambla, que comporten el desviament de les línies d’autobús pels carrers Arquimedes i Galileo, amb tota
una sèrie de problemes per les veïnes
dels mateixos.
A la seu actual, als locals de la plaça
del Tint, l’AV promou una sèrie de tallers, servei per les veïnes però oberts
a tothom: dibuix, pintura, tai-txí, anglès, guitarra, puntes de coixí, pilates
i coaching per a gent gran. Després,
l’entitat participa activament a la Fira
Modernista, organitza la Festa Major
del barri, Cagatió i la festa de la Font

▪▪ A Ca n’Aurell, el parc de Sant Jordi és escenari de moltes activitats de barri i ciutat. Culturassa 2015

a la plaça del Progrés, pel novembre.
El condicionament del local del
Tint, explica l’Antoni, va ser una proposta de l’AV per aprofitar la nau de
l’antiga fàbrica Saphil. Recorda que
pel protagonisme de l’entitat i ser del
barri, els van proposar la gestió del
centre. La sorpresa, però, va ser que al
temps que els proposaven una gestió
«en un nivell professional, la contrapartida no es veia enlloc», relata encara incrèdul l’Antoni, «anar a passar
el dia gestionant, sense pressupost ni
per a la neteja, i sense atribucions; tot
eren pegues, fins que vam decidir que
no i vam decidir ser uns usuaris més».
Amb una reunió de junta oberta a
la participació, l’AV té una afiliació
de més de 100 persones sòcies i més
de 200 col·laboradores (usuàries dels
tallers), un percentatge segurament
baix per un barri amb uns 18.000
habitants, per més que, amb poca
població de persones nouvingudes,
l’edat mitjana és bastant alta; de fet el
casal de gent gran va quedar sobresaturat de seguida. A l’associació també
la gent és bastant gran. A la junta hi
ha més dones, 8 de 12.
Amb una visió previsora, al 1992 el
propi Falgar proposà la creació d’un
de drac i diables (avui colla del Drac
Baluk i Diables de Ca n’Aurell) des
de l’AV, i allò va atreure un bon grup
de joves. De fet, explica, van aconseguir primer el bitxo i després la gent;
«vam fer la casa pel terrat, però va

funcionar». Amb el temps, però, la
colla ha acabat fent vida pròpia. De
totes formes, són del barri, hi ha relació bona i col·laboració en algunes
activitats.
Després d’aquest recorregut de més
de 30 anys, en Falgar conclou que
l’AV té un futur incert. Al menys
com ha estat fins ara, i apunta alguns
motius: primer, «perquè la gent vol el
RACC, no vol l’AV, vol el servei, i es

pensa que els que hi som, estem de
funcionaris». D’altra banda, però, el
moviment veïnal en general, apunta, «està com en stand-by, fins que
la gent no es trobi amb problemes».
Partint de la constatació que «molta
gent jove viu dels pares i pe nsions
dels avis també», augura que «quan
s’acabi aquesta subsistència tan precària, imagino que llavors tornaran a
sortir associacions de gent indignada.

‘Dinamització’ de la Rambla,
un problema al barri
En Falgar alerta que aquest
problema «podria anar més
lluny». De fet, assegura, «estem
bastant farts i no hem aconseguit de moment que ens facin
massa cas. A part el gran embús
de cotxes, hi ha la gentada a les
parades provisionals, en voreres
no preparades, creant dificultats del pas, i fins i tot allò més
normal de menjar pipes, xiclet i
altres, amb brutícia extra».
El tema, de fet, preocupa
molt. Al barri hi ha molta gent
en contra d’aquesta suposada

PV

dinamització de la Rambla
que diuen des de l’Ajuntament. «Dinamització a favor
de què?», es pregunta en Falgar, «d’un comerç que no és del
barri que ve a fer una exhibició?
Que la facin a la plaça Nova o
altre lloc on pertorbi menys»,
resol. Clar que «la banda del
comerç de l’Ajuntament és
més potent que nosaltres», es
plany, «i d’això li faig la culpa a
la Maria Costa, que és una part
fonamental en aquesta dita dinamització».
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54 anys de la riuada, 20 anys sense manteniment
Les AV dels barris i la FAVT han constituït comissions específiques per exigir la neteja dels trams urbans i de tot
el recorregut. La Generalitat reaccionà ràpid a la mobilització veïnal, però només ha declarat bones intencions.
Pep Valenzuela

cia que obliga al consistori local a carregar amb el 50% de les despeses.
a 54 anys de la riuada i 20 que
Sigui com sigui, la representació veïla riera de Les Arenes no rep nal reclama que l’Ajuntament «hauria
l’atenció i cura que necessita, de tenir una posició clara i ferma, fent
denunciaren representants de la Co- costat a les veïnes i veïns; fins i tot»,
missió per la Neteja de la mateixa, afirmà en Pablo, «si fem una denúnel passat dijous 22, en una roda de cia contra l’ACA, que esperem que no
premsa en la seu de l’AV de Les Are- calgui».
nes, i ho ratificaren durant la mobilitEl president de la FAVT, en Razació d’aquest dissabte 24, tot tenint mon Clariana, declarava al temps que
molt present les conseqüències de la «l’ACA no està complint enlloc amb
riuada del setembre de 1962. Conse- les seves responsabilitats, ni a la ciuqüències que encara produeixen por tat ni fora, el problema per tant no és
en moltes persones que van viure la el tram urbà», subratllà, «que de fet
catàstrofe. L’activisme veïnal ha pro- està molt malament, sinó el que ve de
duït ja resultats, si més no una reunió més a dalt. Només cal anar al Torrent
urgent amb el Director General de l’ Mitger, està fatal, i és per aquí que cal
Agència Catalana de l’Aigua (ACA) començar, cal anar i netejar des de les
que va convocar el Conseller de Ter- capçaleres», sentencià.
ritori, el terrassenc Josep Rull, el proEn Cristóbal Barco, membre també
passat 26 de setembre.
de la comissió afegí encara que, tot i
Les persones paguen en cada factura plantejar com a «objectiu immediat la
de l’aigua una part destinada explíci- neteja i manteniment de la riera al seu
tament per aquest objectiu, «paguem pas per la ciutat, l’objectiu final, pel
els impostos amb els quals l’ACA qual s’ha format i lluita la comissió és
hauria de fer la neteja, està ben clar i fer un estudi per una solució definidetallat en la factura de l’aigua», recla- tiva, elaborar un projecte que resolgui
mà en Pablo Gómez, històric dirigent d’una vegada la situació, però en tot el
veïnal de Les Arenes, «però el servei curs de la riera i de manera definitiva».
no es veu per enlloc».
Per la seva part, l’Oriol Vicente, de
l’AV de Torre-sana, afirmà que «la
Comissió per la Neteja de la Riera
no caurà en el parany de posar-se al
costat d’una administració o l’altra, tot
plegat és responsabilitat de les dues
administracions; primer, de l’ACA,
però l’Ajuntament no pot justificar
per això la seva paràlisi i esperar sense
fer res, perquè n’és responsable també
La responsabilitat final del cas és de de la seguretat de la ciutadania, i si cal
l’ACA, tot i que aquesta entitat recla- s’ha de posar al costat de les veïnes per
mava responsabilitat de l’Ajuntament fer força».
de Terrassa en el tram urbà de la riera,
Fa 20 anys que no es té cura de la
i als jutjats va aconseguir una sentèn- riera, afirmà en Pablo, «a banda d’al-

F

La gent paga
la neteja al
rebut de l’aigua

Compromís
verbal de l’ACA
Pep Valenzuela

L

a neteja com cal començaria
el proper 2017. És el compromís assumit pels màxims responsables de l’ACA durant la reunió
mantinguda a Barcelona amb representants de la Comissió per la Neteja
de la riera de Les Arenes i la FAVT el
passat dilluns 26 de setembre. Però tot
comptant que l’Ajuntament de Terrassa vulgui signar un acord de col·laboració. Hi havia una reunió programada
el 5 d’octubre.
La mobilització va tenir l’efecte immediat de despertar el personal de
l’ACA. En Ramon Clariana, president de la FAVT, i 7 membres de
la Comissió van participar a la reunió amb en Lluís Ridao, gerent de
l’ACA, i en Josep Maria Aguiló, cap
de Llobregat-Foix i Tordera-Besòs.
El president de la Federació es mostra satisfet amb els compromisos assolits, tot i ser només verbals i, a més,
comprometre un tercer agent, l’Ajuntament, en un acord de finançament
dels treballs i eventuals obres, tot per
fer.
Parla en Clariana d’un «canvi de
paradigma» consistent en la «disposició per part de l’ACA a seure amb
l’ajuntament per fer un conveni de

col·laboració i finançament conjunt».
Per aquest 2016 ja no hi ha pressupost». Es podria, digueren els
responsables de l’ACA, treballar per
aconseguir partida en el del 2017
per a neteja urgent, d’acord amb informacions facilitades per Ramon
Clariana.
Com a conclusió, resum el president de la FAVT, tot i la bona voluntad, «no hi ha cap definició concreta
de res, tot depèn d’allò que es parli
i de l’acord a que arribi». En aquest
punt, afirma, és a on la Federació ve
insistint amb consciència clara de que
«l’única manera d’arreglar les rieres és
una entesa entre administracions».
Una entesa que ara mateix encara
s’arrossega pels tribunals, «perquè
ningú vol carregar amb les despeses
i menys sol».
Des de la defensa d’aquest acord,
perquè les persones volen solucions,
en Clariana diu que la conversa amb
l’Agència l’entenen com un senyal
de disposició positiva. Ara, reconeix
també que podria ser un «intent
d’utilització contra el govern local».
En tot cas, l’ajuntament té responsabilitats i cal que es mogui, que prengui posició i, com ja s’havia demanat a
la roda de premsa i a la mobilització,
«que faci costat a les veïnes i veïns».

▪▪ Manifestació amb motiu del 54 aniversari de la riuada, el 26 de setembre, exigint una neteja immediata

guna intervenció cosmètica d’algun
grup petit de persones contractades
via plans d’ocupació que, de fet, per la
quantitat, mitjans i temps, no poden
fer més que això».
La Comissió per la Neteja de la Riera de Les Arenes està formada per les
AV dels 10 barris afectats: Sant Llorenç, Ègara, Les Arenes-Grípia-Can
Montllor, Torre-sana, Montserrat,
Sant Pere Nord, Ca n’Anglada, Xúquer, Can Parellada, Les Fonts.
Però la preocupació i el moviment
conseqüent van molt més enllà. En
Ramon Clariana, president de la
Federació d’Associacions Veïnals
de Terrassa, expressà el suport total
d’aquesta entitat a la comissió i la seva

iniciativa: «Tots els barris s’han posat
d’acord, a més perquè el problema no
és només d’aquesta part de la ciutat,
la riera del Palau també està igual
i també allà s’ha creat una altra comissió».L’acte/manifestació d’aquest
dissabte, convocat per la comissió de
la riera de Les Arenes, es va realitzar
amb el suport de la FAVT i el conjunt
de les AV de Terrassa, i la comissió
Riera Palau, com a tal, va donar el seu
suport a l’acte. En Pepe Sánchez, de
l’AV de Sant Pere Nord, informà que
hi ha contactes amb entitats de Matadepera, on s’ha fet una bona neteja
del seu tram urbà, també amb la comissió de riera Palau, «i quan tinguem
aquesta coordinació ja veurem altres

relacions amb entitats de les ciutats i
pobles per les quals discorre la riera»,
perquè, com s’ha dit, cal un projecte
perquè tot el seu recorregut estigui en
bones condicions.
Tot plegat, l’ambient als barris és de
preocupació. L’Oriol Vicente, resident
fa pocs anys a la ciutat, afirma haver
copsat clarament «encara la por de la
gent que va viure els fets». I en Pablo,
testimoni directe, emfasitzà que estem davant «d’un problema de la seguretat de les persones, cal protegir la
gent». Encara és viu el record de 1962,
constatà, i novament el de la riuada
del 1971, «que també va fer molt de
mal, i d’aquesta n’hi ha filmacions i es
pot veure de què estem parlant».

Terrassa, campiona en
segregació escolar
Dolors Lledó
Membre de la junta de la FAVT

N

otícia dolenta per a la
nostra ciutat; Terrassa,
pionera en molts aspectes, no ho és en temes educatius. És un fet objectiu, ho podem
llegir en l’informe que recentment
ha publicat el síndic de Greuges,
basat en dades del departament
d’ensenyament de la Generalitat:
Comparant els nivells de segregació entre els cursos 2011/2012 i
2013/2014 es comprova que Terrassa és un dels 20 municipis que
més ha incrementat el desequilibri
en la distribució de l’alumnat estranger i més ha augmentat la segregació.
Durant el 2013/2014, és un
dels 10 municipis catalans de
més de 10.000 habitants amb
més segregació tant a primària
com a secundària obligatòria.
L’escola pública pràcticament absorbeix la diversitat de l’alumnat,
sovint s’opta per privilegiar a determinats grups davant l’elecció de
centre i així evitar possibles conflictes, obviant una política edu-

cativa que vetlli per l’equitat en la
distribució de l’alumnat. Pensem
que l’ajuntament hi podria dir més
sobre aquest tema i creiem que és
moment de que comenci a revertir
la situació en tema d’inscripcions.
Tampoc podem deixar de banda el perjudici de l’escola pública
envers la concertada, caldria donar
més llum a quines condicions estan fent que l’escola concertada sigui
beneficiada i la pública perjudicada.
La FAVT, col·labora i fa un treball
conjunt amb la Comunitat Educativa de Terrassa, assistint a les seves
reunions en representació de les associacions de veïns de la ciutat.
Estem d’acord en la recomanació del síndic, quant a que es publiquin les quotes que cobren els
centres públics i concertats a les
famílies; l’impacte de la crisi econòmica i les mesures d’austeritat,
així com certs canvis en les polítiques d’admissió d’alumnat no han
afavorit l’equitat en la distribució
de l’alumnat socialment desfavorit
entre centres públics i concertats.
Creiem que s’haurien de revisar els
concerts educatius i controlar les
quotes que s’emparen sota la do-

OV

nació a determinades fundacions,
implementant mesures impopulars
però necessàries.
La comunitat educativa, juntament amb l’OCM (Observatori
Ciutadà Municipal) portarà endavant una anàlisi per concretar
les dades i la realitat del sistema
públic a la nostra ciutat, la situació
de l’alumnat immigrant i quins recursos tenen els centres.
També des de l’Associació de veïns de Ca N’Anglada s’està portant
endavant una altra iniciativa sobre el
tema de la segregació i que ben segur
aportarà noves dades concretes.
S’ha de prendre consciència revertint aquesta deriva, amb mesures com establir zones educatives,
ampliacions o reduccions de ràtios (equitat educativa), reserva de
places per a alumnat amb necessitats específiques, adscripcions
entre centres de primària i secundària, control sobre les admissions i els falsos empadronaments.
Treballem tots junts, la comunitat
educativa i l’administració per tal
de poder revertir l’actual situació de
segregació escolar a la nostra ciutat,
si es vol, es pot!
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Centre Juvenil Les Arenes, més de 30 anys fent
inserció social i treball comunitari al barri
“La dissidència i
la crítica ens fa
avançar”

Miquel Gordillo

S

ovint no es posa en valor la
necessària tasca social que fan
diverses entitats a peu de carrer, en contacte directe amb la gent
dels barris més allunyats del centre de
la ciutat. I que és una tasca no sempre
prou reconeguda.
El Centre Juvenil Les Arenes (CJLA)
n’és un exemple. Creada el 1969, és una
entitat emblemàtica en el barri i en la
ciutat (cofundadora, entre d’altres, del
Consell de la Joventut de Terrassa, del
Moviment d’Esplais del Vallès), i és a
qui l’ajuntament cedeix un espai municipal, en uns baixos del carrer Calaf, el
Kasal Popular. Porta tres dècades organitzant, treballant, lluitant i per dignificar les vides dels joves i dels membres de la seva comunitat. Malgrat la
▪▪ Façana del kasal Popular Les Arenes, al carrer Calaf
trajectòria i la feina feta, des de l’entitat
es reivindica disposar de més recursos
per tirar endavant els projectes que contra el camp de golf construït fa uns Manel. «Qui està al poder li interessa
duu a terme, així com tenir el local en anys a Torre-bonica, l’associació de do- generar corretges de transmissió de
condicions dignes, per «dinamitzar i nes de Les Arenes, la ràdio lliure Ràdio simpatia que no qüestionin l’ordre i
organitzar la població juvenil i la po- Barraka, molt activa al llarg dels anys allò establert». Es queixen de que l’úniblació en general», tal com es descriu a 90, així com diversos grups artístics de ca manera de poder seguir endavant
la Viquipèdia, «amb una especial sen- teatre i clowns.
amb garanties és pertànyer a macrosibilitat per als qui pateixen processos
Aquí la formació és molt important, i entitats socials. Reconeixen, tot i així,
d’exclusió i marginalitat».
té un dels puntals en la sala d’informà- que «potser no hem tingut l’habilitat
tica del punt Òmnia. Aquest projecte de treballar més amb aquest tipus d’en«Qui està al poder li interessa
de la Generalitat (n’hi ha 8 punts Òm- titat. Si estiguéssim a Matadepera o a
nia a Terrassa) ha estat i continua sent Sant Cugat, els pares podrien invertir
generar corretges de
transmissió de simpatia que
clau en la formació quotidiana que s’hi més en projectes socio-educatius per
no qüestionin l’ordre i allò
realitza, la qual està adreçada a la ves- als seus fills, però aquí a Les Arenes la
sant social de les TIC (tecnologies de gent no s’ho pot permetre». Al centre
establert»
la informació i la comunicació), a partir hi ha un esplai diari, per on passen més
En aquesta dilatada història, són di- del programari lliure, per a la inclusió de 200 nens al llarg de l’any.
verses les iniciatives sorgides en el barri dels col·lectius més desfavorits, i també
L’altre pota del projecte, característica
de Les Arenes de la mà del Centre Ju- en la seva inserció laboral.
en l’actual etapa del Kasal, és el Cenvenil. Sobre això, i dels plans del futur,
Fan sobretot acompanyament de tre d’Atenció i d’Acollida Psicosocial
conversem àmpliament amb Manel joves, gent gran i adults en recerca de (DSO), fundat l’any 2008. El seu obMontoliu, un dels impulsors del Cen- feina. «Una persona des de casa no pot jectiu és el de donar eines psicosocials a
tre Juvenil. Aquí va sorgir l’Associació aprendre qualsevol cosa, amb els anys qualsevol persona... No massa conegut
de Veïns d’Habitatge Social de La hem vist que és molt més efectiu tre- a l’estat espanyol, però a Bèlgica, Itàlia
Grípia, que comprèn cinc blocs amb ballar en grup, tenir algú que et doni o Argentina «ens porten anys d’avan50 famílies, i que pertanyen a Adigsa. suport i recursos, compartir amb altres tatge en l’acompanyament terapèutic
«Mai hem estat convidats a participar persones, tot en un plànol més social», en la dinamització comunitària». «No
a la FAVT. En el seu moment sí vam ens explica Montoliu. «No deixem coneixem que a Terrassa es faci servir
estar actius i vam ser crítics amb la FA- d’aprendre i desaprendre contínua- aquest sistema». De fet, han participat
VIBC. motiu pel qual ens van acabar ment».
en diverses jornades a Barcelona o a
apartant», reconeix el Manel MontoAquest esperit crític, entès en un Itàlia, explicant la seva experiència i .
liu, amb qui conversem àmpliament.
sentit positiu, sempre ha estat molt Tot i la validesa del projecte, denuncien
El Kasal Popular ha estat, a més, present a l’entitat i en la seva història: el poc recolzament per part de l’admigresol de diverses iniciatives: una as- «ser creatiu implica ser dissident, i per nistració, sobretot de l’Ajuntament.
sociació ecologista creada amb la lluita tant crear-te enemistats», manifesta el «De vegades hem notat indiferència,

CJLA

els enviem projectes i ni tan sols responen».
«Com hem sobreviscut? Amb precarietat, i amb coresponsabilitat». Si ve
algun polític i no els fem cas o a més
fem pancartes fent alguna reivindicació veïnal llavors ens tatxen». Tot i
així, matisa el Manel, «criticar-los no
significa que tinguem la raó, sinó que
tenim una altra opinió, i les hem de
contrastar. Però la indiferència és el
pitjor: ni t’escolten, ni t’ajuden, i veus
que surten altres bolets i se’ls dóna un
suport potser desmesurat. És millor
que es reparteixi el que hi ha, és el que
demanem i reivindiquem», afirma. En
el cas de l’Ajuntament, «rebem només
1.000 euros de conveni anual, que prou
arriben per sufragar les despeses pròpies del local, com ara llum, internet, pintura, estris de neteja... tasques totes que
hem de fer nosaltres mateixos, cap ajut
més per desenvolupar els projectes que
presentem i volem dur a terme». Encara així, segueixen endavant com sempre han fet, «amb la mínima expressió,
però és que hi ha molta feina a fer al
barri, i ganes no ens falten», assegura el
Manel.
Kasal Popular Les Arenes
Carrer Calaf núm. 46 baixos
Telèfon 93 731 78 66
kasal@kasalpopular.net

Com a psicòleg («de l’escola
lacaniana psicodramàtica») i
conductor del DSO, Montoliu
explica: «observem moltes persones que entren en contacte
amb la comunitat, i que arrosseguen problemes de salut mental». Es queixa en aquest punt
que la resposta de la medicina
sol ser purament farmacològica, sense prou suport; «qui té
calers no té problemes, però si
no, que torni al CAP al cap de
sis mesos... així el problema es
cronifica», es lamenta. Tenen
comprovat que una atenció psicosocial ofereix una millor sortida, «s’atén també allò que no se
sap, no només el problema conscient, i així traiem els problemes
inconscients». I afirma: «Quan
aconsegueixes que la persona
s’enfronti als seus problemes,
llavors és un subjecte activament
revolucionari. De vegades més
que qui està a organitzacions
d’esquerra, on pensem que podem canviar el món quan no
som capaços de canviar-nos a
nosaltres mateixos».
Els mètodes que fan servir a la
consulta del Centre Juvenil són
variats. Per exemple, a través de
sessions de psicodrama amb
grups de joves amb conflicte,
que s’ha mostrat una eina molt
potent, i en la qual es detecta,
amb l’ajut d’un psicoanalista,
quines són les seves potencialitats. Sol tractar-se de casos de
violència cap els mestres, entre
els companys, i també a la llar».
Per això, afirma segons allò observat, «a Terrassa no s’està fent
gairebé res davant el problema
de la violència escolar i l’absentisme. No s’hi fa prou, és ben poc».
En tot cas, l’esperit crític del Manel li fa dir ben clar: «actualment
s’està generant un malestar social
que acabarà petant».

On vols viure quan siguis gran? Cohabitatge o cohousing!

U

n dels factors més importants en la vida d’una persona és l’habitatge. Aquest factor és especialment important en la vida de les persones grans. La majoria
de les persones grans a Espanya viuen a casa seva o bé soles o
amb la seva parella, tot i els inconvenients que per a persones
de certa edat pot suposar aquest fet: solitud, falta de suport
en les tasques quotidianes, barreres arquitectòniques, etc. Però,
tot i això, ho prefereixen a una residència. És casa seva...
En els últims anys han aparegut noves alternatives per tal de
cobrir les necessitats d’habitatge de les persones grans i donar
resposta al problema de viure sol: habitatges tutelats, habitatges compartits, cohabitatge...
El cohabitatge o cohousing és un model aparegut a Dinamarca als anys seixanta del segle passat i consisteix en un
grup d’habitatges, sense barreres arquitectòniques, sostenibles
energèticament, amb uns espais comunitaris. Aquests espais
poden ser molt variats: sales polivalents per fer activitats, tallers, jardí i hort, gimnàs, biblioteca i fins i tot menjador, cuina
comunitària o bugaderia.
Els projectes de cohabitatge són impulsats i gestionats pels
mateixos residents i proporcionen un habitatge privat als residents (privacitat), però també es busca la relació amb els veïns

a través dels espais comunitaris i de les activitats que s´hi fan.
En el cas de les persones grans es parla de cohabitatge sènior,
però és un model aplicable a qualsevol col·lectiu de persones:
joves, famílies, etc. No estem parlant d’una residència o conjunt residencial com normalment el coneixem; no és una empresa que construeix i gestiona els habitatges, sinó que són els
mateixos interessats els que projecten, dissenyen i gestionen els
seus habitatges i zones comunitàries, adaptats a les seves necessitats i desitjos. Això implica un estalvi important: el projecte no genera cap benefici econòmic pel promotor. Els mateixos
residents són els promotors.
Els impulsors d’aquests projectes de cohabitatge sènior acostumen a ser persones en edat de jubilar-se, que de cap manera se senten vells i que tenen la voluntat i la capacitat de tirar
endavant un projecte que els ha de donar qualitat de vida i
autonomia personal, en un entorn dissenyat per ells mateixos.
Per a les persones grans el cohabitatge suposa mantenir la
seva autonomia al llarg del procés d’envelliment i prendre les
seves pròpies decisions. No volen ser una càrrega ni pels fills
ni per ningú i saben que en comunitat són forts i es troben
acompanyats.
Els projectes de cohabitatge acostumen a prendre la forma

d’una cooperativa d’habitatge amb cessió d’ús. Els residents
són socis de la cooperativa i és aquesta cooperativa, propietària dels habitatges, la que cedeix l’ús vitalici dels habitatges als
socis. Aquest dret es pot transmetre als hereus o a persones interessades a incorporar-se al projecte. La cooperativa també és
la responsable del manteniment i conservació de tot el conjunt,
incloent-hi els espais comuns.
El model de la cooperativa amb cessió d’ús sorgeix als països
escandinaus i és el que actualment apliquen amb molt d’èxit.
Una de cada tres persones a Copenhaguen viu en un habitatge
així i en tot el país hi ha uns 125.000 habitatges en règim de
cessió d’ús. És un model de tinença d’habitatge que està molt
acceptat i molt ben valorat en aquests països; de fet hi ha llistes
d’espera per tal d’accedir a un habitatge en cessió d’ús. També
hi ha habitatges així a Alemanya, Holanda, Canadà i els Estats
Units.
A Espanya hi ha diverses comunitats de cohabitatge, com
Trabensol, a Madrid, o La Muralleta, a Tarragona. Al nostre
país el cohabitatge és encara una forma d’accés a l’habitatge poc
coneguda, però podria ser una alternativa prou vàlida al mercat de compra i lloguer.
Valors i Acció

www.malarrassa.cat
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Trobada ciutadana
Per definir de forma col·laborativa el Parlament Ciutadà de Terrassa

E

l 14 de novembre farà un
any que un grup d’entitats i
persones de la ciutat ens vam
trobar per primera vegada per tirar
endavant una idea: la creació d’un
espai comú on compartir projectes
i reivindicacions socials. Aquest espai, avui ja és una realitat: el Consell
d’Entitats d’Acció Ciutadana.
El Consell compta amb l’adhesió
de vint-i-quatre entitats que s’han
reunit de forma constant, al llarg de
tot aquest temps, el tercer dissabte
de cada mes. En aquesta trajectòria
hem fet avenços, hem consolidat l’espai i moltes de les entitats i persones
que en formen part se l’han fet seu
posant-hi molta dedicació i una gran
dosi d’il·lusió. Els fruits, és evident
que encara no estan madurs, però la
sembra ja està feta i les llavors ja són
ben cavades a la terra.
En l’ideari del Consell hi ha hagut
sempre un horitzó, potser tenyit
d’utopia, però amb la consciència
que cada petit pas que fem ens acosta una mica més a aquest projecte:
la posada en marxa d’un Parlament
Ciutadà.

Per debatre aquesta idea i fer una
passa endavant cap a aquest horitzó
és necessari comptar amb la suma
d’inquietuds, de desigs de canvis i
transformació social que sabem que
existeixen al nostre municipi. Conèixe’ns i reconèixe’ns! Escoltar-nos i
fer del pensament, la paraula i l’acció
compartida els nostres instruments
de canvi.
Totes tenim una ment que pensa,
ara volem compartir un espai on parla la ment, com diu la nostra companya de viatge, l’Itziar González del
Parlament Ciutadà de Catalunya.
Volem compartir pensament, escolta activa i paraula per poder arribar
a compartir decisions i acció. Reivindiquem el dret a la paraula, i també
el dret a poder prendre decisions
més enllà dels espais encaixonats i, a
voltes, segrestats per poders polítics
i econòmics que ens són aliens i que
han despullat la paraula democràcia
deixant-la nua del seu veritable significat: El poder del poble.
Sabem que som ambicioses. Crear
un espai per a la cultura política i la
pràctica democràtica, a través de la

força de la paraula i de l’aprenentatge col·lectiu, no és una cosa banal.
Per aconseguir-ho, comptem amb
les nostres pròpies eines: l’honestedat, la confiança mútua, la complicitat, i el desig de fer-ho realitat.
Eines que, sens dubte, ens aporten
la força necessària per empènyer un
projecte fet per la ciutadania i per a
la ciutadania. Ens avala tot el treball
d’aquest primer any, com a Consell
d’Entitats d’Acció ciutadana.
Volem crear debat i deliberar sobre
els temes col·lectius, socials, econòmics i polítics que ens afecten com
a comunitat que viu agrupada en
un municipi, i volem influir directament en els òrgans de govern i
en l’actualitat, política i econòmica
local.
Però, per anar construint aquest
Parlament Ciutadà, necessitem
comptar amb vosaltres, ciutadanes
i ciutadans, col·lectius i entitats de
la ciutat. Necessitem pensar-lo en
comú i de forma col·laborativa.
El camí pot ser llarg, però com diu
la dita “a camí llarg, passa curta”. Comencem, doncs, a caminar!

El sucre aprima!
Jordi F. Fernández Figueras

F

a 2500 anys, Hipòcrates de Cos, a qui
alguns anomenen «el pare de la medicina», va exposar que l’alimentació té
una influència decisiva en la salut: «Que el
teu aliment sigui el teu remei i que el teu remei sigui el teu aliment».
Això ho sap qualsevol persona del nostre
temps, i a més disposa de prou informació
per conèixer quines són les pautes dietètiques més apropiades per assolir un estat de
salut adequat... i quines són les que condueixen a un estat de malestar físic i mental.
Hi ha aliments poc saludables (si no és
que es prenen en molt petites quantitats) i hi
ha un cert consens sobre quins són: el sucre
refinat, la sal de taula, els greixos animals...
El sucre es considera el més nociu i el seu
consum es relaciona amb l’augment de risc
de càries, malalties cardiovasculars, descalcificació, diabetis, obesitat, càncer de pàncrees,
hiperactivitat i alzheimer, i no es pot dir que
el nutrient que aporta suposi un contrapès
positiu suficient davant l’enorme quantitat
dels seus efectes negatius.
En les últimes dècades, la freqüència amb
què apareixen en els mitjans de comunicació informacions sobre els perills del sucre,
a més de la generalització de les normatives
sobre l’etiquetatge dels aliments i la informació que ha de contenir, no poden haver deixat indiferents els fabricants de llaminadures. Havien de contraatacar abans que en els
envasos de menjar escombraries apareguin
missatges com «Les autoritats sanitàries adverteixen que menjar sucre refinat perjudica
seriosament la salut», acompanyats d’imatges d’homes obesos, malaltissos i desdentats.
Una de les seves armes, gens nova, és la
publicitat enganyosa, sens dubte sempre
molt eficaç a l’hora de condicionar el consumidor, especialment l’infantil, però hi ha
altres recursos més insidiosos. Un exemple?
Aquí en teniu un. El 2011 un equip d’investigació format per professors de la Louisiana

State University i del Baylor College of Medicine va arribar a la conclusió que els nens
que mengen regularment caramels tendeixen
a pesar menys que els nens que no ho fan...
en un estudi assessorat per un ex-alt directiu
de Kellog’s i cofinançat per l’Associació Nacional de Confiters dels EUA.
Em direu: «El sucre aprima? A qui volen
confondre? Com s’ho pot creure ningú això?
És absurd». Sí, és tan absurd com absurda
era la defensa pública de la innocuïtat del
tabac que, fins deu fer uns vint anys, realitzaven alguns metges —sense que els caigués
la cara de vergonya— i que alguns fumadors
esgrimien com a excusa per no lluitar contra
la seva addicció.
Després d’advertir la reiteració d’aquest tipus de complicitats entre empreses i investigadors, un no perd la confiança en el mètode
científic, però en els científics... sí, en els científics, sí que un l’ha mig perdut. Com discernir quan afirmen alguna cosa amb fonament
i quan ho fan per diners?
Així que quan fa poc un centenar de premis Nobel van signar una carta en defensa
dels aliments transgènics i contra Greenpeace, titllant-la implícitament d’organització que comet crims contra la humanitat,
el primer que em va passar pel cap va ser:
«Quants d’aquests deuen estar en deute amb
Monsanto o amb alguna altra empresa productora de llavors transgèniques?».
Malpensat? Potser, però... dues vegades la
justícia dels EUA ha condemnat científics
corruptes que van falsificar els resultats de
les proves realitzades en laboratoris d’investigació per estudiar els efectes del glifosat, un
perillós herbicida fabricat per Monsanto que
no actua sobre els vegetals transgènics que
ells mateixos comercialitzen, precisament
perquè els han modificat perquè no els afecti.
En el tema dels transgènics i dels herbicides que els complementen —com en tot
el que es refereixi a aliments o fàrmacs—,

s’hauria d’actuar amb moltíssima precaució. No es poden admetre decisions irresponsables o precipitades que puguin posar
en perill la salut de centenars de milions de
persones.
Una irresponsabilitat com la que durant
els anys 50 i 60 es va produir en comercialitzar un fàrmac anomenat talidomida sense
estar suficientment testat. Coneixeu o recordeu la tragèdia que va provocar la talidomida? Era un sedant especialment concebut per
al benestar de les dones embarassades que va
provocar que a tot el món naixessin milers
de nadons amb malformacions gravíssimes i
irreversibles, i que els milers de mares que
van confiar en la multinacional farmacèutica
Grünenthal GmbH hagin conviscut des de
llavors amb un sentiment de culpa del qual
només les podrà alliberar la mort.
Claus Knapp, un dels dos pediatres que
van investigar i van denunciar a Alemanya
l’efecte nociu del fàrmac, recordava no fa gaire com va reaccionar Grünenthal GmbH:
«Van fer congressos, reunions, van trucar a
la premsa perquè ens desqualifiquessin». Als
Estats Units va ser la farmacòloga Frances
Oldham Kelsey qui des del seu càrrec a la
Food and Drug Administration va lluitar
contra la distribució del medicament i va
exigir més estudis malgrat l’argument de
Grünenthal GmbH que el seu ús havia estat aprovat pels governs de més de quaranta
països europeus i africans. Afortunadament,
sempre hi ha persones que es mantenen fidels al seu compromís ètic.
Per cert, parlant d’ètica, ¿a què esperen
aquest centenar de premis Nobel per signar
una carta qualificant de criminal l’actitud
de Monsanto quan va assegurar que el glisofat que comercialitzen com a herbicida és
biodegradable i innocu per als animals domèstics i els nens quan en realitat no és biodegradable i segons l’OMS és probablement
cancerigen?
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Terrassa ciutat de dones
La reivindicació de les dones de la ciutat com a tasca d’empoderament personal acaba esdevenint, en
col·laboració amb els moviments populars, una eina de transformació social imparable.
Maria C.

E

l passat 31 de març, el Ple
Municipal aprovava amb els
vots a favor de PSC, ERC i
CiU la declaració de Terrassa com
a Ciutat Feminista, una mesura que
pot ser insuficient si no és recolzada
en els propers anys per polítiques
de gènere contundents i transversals. Aquesta és una declaració polèmica ja que, tal com explica una de
les integrants del col·lectiu feminista la Guerrilla dels Cossos, Terrassa
no pot ser una ciutat feminista en
tant que l’estructura socioeconòmica que l’envolta no ho és. Amb tot,
la part positiva d’aquesta notícia
és que va posar sobre la taula una
voluntat d’anar a millor per part de
l’ajuntament. Una altra companya
de la Guerrilla afegeix que l’aparició de diversos projectes feministes
o propers a les teories de gènere en
els darrers anys evidencien, precisament, que la nostra no és una ciutat
feminista.
Però vol ser-ho. Perquè si bé es

Terrassa és
una ciutat amb
llarga tradició en
col·lectius de i per
a dones.
pot posar en dubte la denominació de Terrassa com a població de
facto feminista no es pot negar que
aquesta és, sens dubte, una ciutat
de dones. A la societat, i Terrassa
no és una excepció en aquest sentit,
bona part dels projectes col·lectius
i d’emprenedoria social passen per
les mans de les dones, especialment
els referents a temes culturals i de
cures. A més a més, més enllà de la
seva participació, molt sovint cab-

dal, en el manteniment d’aquests
projectes, Terrassa és també una
ciutat amb llarga tradició en col·
lectius de i per a dones. Tal com
expliquen des de Quart Creixent, Terrassa ha estat històricament un territori ric en moviments
socials que han posat atenció al feminisme i l’han treballat de forma
transversal però també n’hi ha que
s’hi han dedicat exclusivament, des
de les Dones del Sac, Biterna o el
Casal de la Dona.
El Col·lectiu de dones de Ca
n’Anglada o el Col·lectiu de dones
Montserrat Roig també en són un
bon exemple. Amb vint-i-quatre i
trenta anys d’existència respectivament, aquests grups comparteixen
objectius: esdevenir un espai de
trobada on les dones puguin compartir aficions, fer tallers i organitzar sortides. Ambdós col·lectius estan exempts de vinculació a partits
polítics i des del Col·lectiu de dones
de Montserrat Roig insisteixen en
què a les seves xerrades i tertúlies
es tracten temes més aviat personals, treballant les inquietuds, pors
i desitjos dels seus membres. Tot
i que també col·laborem amb el
servei de Polítiques de Gènere per
organitzar coses puntuals com xerrades de temes de salut que ens interessin, ens explica Ana Serrano,
companya del grup. L’empoderament col·lectiu és objectiu compartit amb el Col·lectiu de dones de
Ca n’Anglada on posen èmfasi en la
importància que les dones puguin
disposar d’un lloc i una xarxa de suport mutu per fer coses que potser
estant soles no farien.
El Grup de Dones amb Iniciativa de Can Palet, que va fer vinti-cinc anys el passat mes de maig,
és una altra de les agrupacions de
dones més populars de la ciutat.
L’Alba, una de les seves integrants,
explica que al col·lectiu es fan xerrades i tallers diversos i que, encara
que no hi hagi hagut un debat explícit per tal de posicionar-se com

a feministes, aquest sentiment sí
que hi és i es manifesta en les seves activitats. Fem el nostre treball
des d’aquest punt de vista, som
conscients que s’ha de reivindicar el
paper de la dona a la societat. Així,
mitjançant l’estudi del paper d’algunes dones a la història, es facilita un dels objectius principals del
grup: afavorir l’empoderament de
les dones tot oferint un espai de
trobada on puguin desenvolupar el
seu potencial individual i col·lectiu.
La creació d’espais segurs i d’empoderament també és una constant
en la nova fornada de grups de dones que s’han organitzat de manera
més o menys recent a la ciutat: des
de la Guerrilla dels Cossos, col·lectiu que porta quatre anys en actiu,
fins aQuart Creixent o Les Rudes
Rebels, el grup sorgit dels actes
del vuit de març d’aquest 2016. El
que tenen en comú aquests grups
és l’afirmació explícita d’estar fent
una tasca no partidista però sí molt
política. Es reivindiquen, sense embuts, amb etiquetes com feminista, antipatriarcal o anticapitalista i
es prioritza la creació de xarxes
amb altres col·lectius que no tenen
perquè ser, necessàriament, feministes o de dones però amb qui es
comparteixen objectius com ara la
defensa pel dret a la diversitat sexual o la lluita contra les opressions de classe o nació. Les accions i
metodologies emprades per aquests
col·lectius també presenten diferències respecte als grups més veterans:
marxa de torxes, tallers d’autoexploració, i performances de caire artístic, molt sovint prenent el carrer.
De fet, la visibilitat que volen donar
a la seva lluita els col·lectius més joves
fa que la seva presència s’incrementi,
no només de manera física sinó a les
xarxes socials, on es persegueix tenir
una presència àmplia i activa. És una
bona manera de difondre quèfem
i arribar a més gent que pot acabar
incorporant-se al grup, afegeix una
companya de Les Rudes.

▪▪ Creu gran feminista

Passat, present i futur. Diuen
les noies de Quart Creixent que
un dels seus objectius fonamentals és incidir en la comunitat i en
el seu entorn proper i heus aquí la
clau de tot plegat: la reivindicació

QUART CREIXENT

de les dones de la ciutat com a tasca
d’empoderament personal que acaba esdevenint, en col·laboració amb
els moviments populars, una eina
de transformació social imparable.

>CCOO
>
del Vallès Occidental recorda l’atemptat feixista del 1977

En memòria de la massacre d’Atocha
Pep Valenzuela

E

l sindicat CCOO del Vallès
Occidental homenatjà el passat 23 de setembre les víctimes
de la massacre d’Atocha, del 24 de gener de 1977, un atac feixista contra un
gabinet d’advocats laboralistes, alguns
militants també del PCE, assassinant
4 advocats i un sindicalista, del qual el
proper gener farà 40 anys. Va ser un
moment molt important en el procés
de la Transició política a l’Estat espanyol que, com va lamentar el convidat,
“pocs joves coneixen”.
Presentat per Enrique Rodriguez,
secretari comarcal del sindicat a la comarca, Alejandro Ruiz-Huerta, únic
supervivent encara viu, avui catedràtic de Dret Constitucional de la Universidad de Córdoba i president de
la Fundación Abogados de Atocha,
va fer un commovedor relat dels fets
i una anàlisi esfereïdor d’aquell mo-

ment i del cicle històric: “No podem
oblidar, menys encara perquè sabem
que els responsables no van ser jutjats
ni condemnats”.
Però és que la Transició no només va permetre aquesta impunitat,
afirmà, “l’Estat espanyol és excepció
mundial pel que fa a la persecució
dels crims de la dictadura feixista”.
També que, fins avui. i pitjor encara,
per acabar d’adobar-ho, els qui estan
governant ara són descendents familiars i polítics d’aquell feixisme.
Davant d’una platea amb presència
en primera fila de l’Alcalde de Terrassa, el secretari general de les CCOO,
Joan Carles Gallego, i representants
de les organitzacions polítiques i sindicals locals, Ruiz-Huerta reivindicà
el paper del sindicalisme com a punta
de llança de la lluita antifranquista,
al temps que avui també “continua
essent peça fonamental dels canvis
socials i polítics”.

www.malarrassa.cat
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>Ple
> municipal de setembre

L’ajuntament ratifica la municipalització de
l’aigua i Ballart titlla Royes com “baró del partit”
Miquel Gordillo

E

l camí cap a la municipalització de l’aigua continua endavant, lentament i inexorable, a
banda de les traves que hom s’obstina en imposar i les que de ben segur
han de venir encara. En el darrer ple
municipal corresponent al setembre,
i malgrat les esmenes presentades
per l’empresa concessionària, s’acordà
iniciar els tràmits per liquidar la concessió del servei de subministrament
d’aigua a Mina a finals d’any, i al seu
torn prorrogar, sis mesos més el contracte, tal com s’havia decidit, en total
sis mesos més fins el juny de 2017.
De fet, en el debat actualment candent sobre aquesta cabdal qüestió,
van sobresortir les dures paraules
pronunciades per l’alcalde Jordi Ballart, qui darrerament es mostra més
locuaç que mai. Va ser en referir-se
a Manel Royes, alcalde durant molts
anys i que pertany al mateix PSC,
com a «baró del partit qui defensa
els seus interessos», fent així al·lusió
a les declaracions on aquest qüestionava el tracte que segons ell s’està fent
a Mina, i la decisió de canviar a una
gestió pública.
Igualment es constatà, un cop més,
el silenci administratiu per part del
soci de govern (CiU), que malgrat el
debat encès, prefereix mantenir-se al
marge i sense pronunciar-se oberta-

ment sobre la seva opció per a la gestió de l’aigua.
Un altre tema significatiu és un altre
contracte que es prorrogarà, en aquest
cas el del servei municipal d’autobusos, a Tmesa. Tots els grups aprovaren la proposta de l’equip de govern
per ampliar el contracte fins a finals
del 2017, amb excepció de l’abstenció
del PP, i tots, això sí, es mostraren de
nou molt crítics amb la gestió del govern en aquest assumpte, per considerar que «no s’ha fet la feina». Els antecedents no conviden a pensar d’una
altra manera: el 2013 va truncar-se
l’intent de fer un concurs públic, per
irregularitats en la tramitació, i després de sis pròrrogues, sembla que
no hi ha un posicionament ferm al
respecte de què fer amb la qüestió de
la gestió dels busos. Per ara es compraran dues caixes de canvi per a dos
vehicles que no estan circulant.
En la part potser més positiva, la
proposta d’ERC per l’accés i ús comunitari del coneixement, a través de
subvencions a entitats sense afany de
lucre que realitzin projectes de socialització de llibres, de programari lliure
i d’infraestructures comunitàries d’internet per reduir l’anomenada bretxa
digital, va rebre un suport majoritari.
També es va tirar endavant una
moció, presentada per TeC, per incloure mecanismes de lluita contra la
vulneració dels Drets Humans en la

▪▪ Reunió de la Xarxa de Municipis LGTB, el passat 30 de setembre a la Casa Alegre de Sagrera

contractació pública, i que l’Ajuntament no treballi amb empreses que
no respectin els drets essencials de
les persones, aquí o en d’altres països
d’arreu del món.
D’altra banda, l’Ajuntament de Terrassa s’ha adherit a la Xarxa de Municipis LGTB. Es tracta d’una iniciativa de l’Ajuntament de Cerdanyola

del Vallès que compta amb el suport
de l’Ajuntament de Terrassa des dels
seus inicis, fa aproximadament un
any. En la darrera reunió, les ciutats
participants van debatre al voltant
de qüestions adreçades a impulsar
la Xarxa, i es van presentar diferents
propostes per a elaborar un pla de
treball. Per la seva banda, la direcció

>Sota
>
pressió ciutadana el govern local ensaia un PAM que decideix ben poc, a risc de banalitzar la participació

Dubtós procés participatiu,
ni temps ni continguts
Pep Valenzuela

P

rocés participatiu, PAM, «fes
la teva proposta»... Molta
gent trobà aquest setembre a
la bústia o sota la porta un bulletí de
l’Ajuntament, l’Ajuntament informa,
en el qual s’anuncia la posada en marxa d’un «procés participatiu a fi que
els ciutadans i ciutadanes presentin
propostes per millorar Terrassa i puguin també donar suport a propostes
presentades per altres persones». O
sigui, s’afirma en la presentació, «per
elaborar el Pla d’Acció Municipal
de l’any 2017»; un pla, aclareix, que
hauria de ser concreció de «les accions, els programes i els projectes» de
l’Ajuntament.
Si hom creu en allò que diu el text,
el que es presenta seria un procés per
decidir-ho tot. L’objectiu declarat és,
ni més ni menys, que «la ciutadania
sigui l’autèntica protagonista». Però
matisa: «i que pugui explicar quines
són les seves necessitats i prioritats i
els temes que més li preocupen». O
sigui que si algú pensava que el protagonista és el paper més important
de la pel·lícula, pot oblidar-ho.
Es tracta de fer propostes o suport a
alguna proposta a títol individual expressant les «necessitats i prioritats»
personals. Després, una comissió
ciutadana de seguiment, «que vetllarà pel bon funcionament del procés»,

i una comissió de «tècnics municipals», “que avaluarà les propostes» i
eventual viabilitat econòmica, faran
el resum i tancament del procés.
Tot plegat, en quatre dies, com qui
diu, quasi un pim, pam, pum. El dit
procés participatiu va començar el
passat 12 de setembre. Segons el full
informatiu, ja al juliol hauria iniciat
la marxa amb un fase «d’informació, formació i autoaprenentatge»
que s’hauria allargat fins al setembre.
Tanmateix, la primera sessió «informativa i d’assessorament», de les 17 a
les que convoca el full, tenia data pel
7 de setembre.
Les propostes es podien fer via internet o portant-les redactades en
un butlleta a entregar en qualsevol
oficina d’atenció ciutadana. Els suports (es poden votar 3 propostes)
també es poden fer via internet, on
apareixeran totes, o als centres cívics
i a les oficines de plaça Didó, on hi
haurà el llistat i on es podrà dipositar
la butlleta amb les opcions. Fins al 2
d’octubre.
Durant l’octubre les dues comissions faran la valoració de les propostes. Al novembre, una avaluació del
procés i, al desembre, el Ple municipal hauria d’aprovar el PAM i el
pressupost pel 2017. En tot cas, la
realització d’aquest primer PAM és
considerada com a prova pilot.
L’opinió generalitzada, de la relati-

vament poca gent que sabia que hi ha
la proposta i de què va, és que això
s’ha posat en marxa de forma a corre
cuita, sense un mínim suficient d’informació i amb un termini de temps
que fa impracticable qualsevol exercici, que s’assembli al proposat.
«Tot el PAM és un paripé», afirma curt i clar en Carles Caballero,
del grup d’ERC-MES; al temps que
aclareix: «La idea és bona, però el
procés participatiu neix amb els pressupostos fets, amb les cartes marcades», subratlla, «i cartes no gaire bones pel que fa a partides destinades a
la participació».
TeC, per la seva part, critica sobretot «3 mancances importants»: la
«manca de temps», «no dóna igualtat
d’oportunitats» a totes les propostes,
perquè no permet modificar el vot a
mesura que apareixen de noves; i que
«tampoc dóna mecanismes coherents perquè les entitats puguin impulsar propostes». Això, però, TeC
celebrava en un comunicat públic
que «finalment s’engegui el procés»,
ja que permet, «que la ciutadania organitzada i no organitzada podrà fer
propostes».
De fet, la nova formació municipal reclama la patent de la proposta:
«Aquest procés s’inicia amb l’aprovació al ple d’una proposta de TeC» i
«també a iniciativa de TeC es va incloure en els processos participatius

inclosos en el Reglament de Participació Ciutadana». Per això, «malgrat
les mancances del procés, animem a
la participació».
Ja des de la CUP es critica, d’entrada, el formalisme del procés. Consideren que els continguts estan marcats per l’equip PSC-CiU. Amb més
detall, afirmen que l’exigència de viabilitat econòmica, sense criteri previ
ni varem o topall fa que «la desestimació de les propostes per aquest
motiu, penja de la subjectivitat/voluntat del govern». Això, consideren,
«limita greument la legitimitat», sobretot perquè, asseguren, «aquestes
inquietuds es van plantejar a l’inici de
les reunions preparatòries, hi havia
temps suficient per incorporar-les».
La CUP afirma que el PAM queda
«distant del model que proposem de
democràcia radical, per assumir progressivament la sobirania popular, és
a dir, la capacitat de decisió de totes
les qüestions que afectin les nostres
vides».
Així les coses, no sembla ajustat
alegrar-se per aquesta proposta de
PAM. Un dels pitjors perills de les
bones intencions, els brindis al sol i,
sobretot, les jugades polítiques per
intentar sortir bé a la foto sigui com
sigui, és la banalització i el buidatge
de continguts de la política, els valors
i les idees.

AJUNTAMENT TERRASSA

d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya ha fet un balanç dels dos anys
de desplegament de la Llei 11/2014
per garantir els drets de lesbianes,
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia; i ha apuntat les
accions a desenvolupar en aquest sentit a partir d’ara.

3078 participants
354 propostes
8 fase d’avaluació
Al marge d’altres consideracions, sempre que hi ha oportunitat, por petita o poca, la gent
intenta aprofita-la. En aquest
primer PAM han estat 3.078
les persones que han presentat
propostes o n’han donat suport
a alguna de les 354 presentades
en els pocs dies de setembre.
8 propostes han passat a la fase
de valoració tècnica.
-Equiparar Terrassa amb Sabadell a les dues zones de transport integrat
-Camp polivalent a Les Fonts
futbol-rugbi
-Adequació Centre Colònies
Ca n’Anglada
-Pàquing gratuït a Mútua i
Hospital
-Camp de futbol americà
-Cobrir pista exterior de Can
Jofresa i asfalt pàrquing
-Estudi seguretat naus properes Escola El Cim
-Carril bici al Centre i Jutjats,
Cogullada i Segle XX
L’aclaparadora majoria de participació s’ha fet via telemàtica
malgrat les dificultats, segons
molta gent.
Fins al 14 d’octubre la comissió tècnica farà la valoració i
determinarà si compleixen els
requisits. Finalment, la Junta
de Govern determinarà quines
propostes s’inclouen o no en el
PAM. L’aprovació de PAM i
pressupost pel 2017 està prevista per al desembre.
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Fiscalia: 11 anys de presó per protestes a la UAB
Dues terrassenques entre les encausades, un estudiant i el professor i secretari general de CGT Ermengol Gassiot.
La Junta de Portaveus aprovà una declaració ,amb vots de TeC, ERC-MES, CiU i CUP, per la retirada dels càrrecs.
Pep Valenzuela

L’

ocupació del Rectorat de la
UAB del 2013 marca ja una
fita en la història de les mobilitzacions estudiantils al país, car
tot i ser «la menys conflictiva o violenta», apunten fonts de la universitat, «ha resultat la més represaliada».
Durant la primavera d’aquell any,
les protestes contra l’acomiadament
de centenars de professor (més de
400, per la via de la no renovació
de contractes) i contra l’augment
de les matrícules en un 66% acabà
en l’ocupació del Rectorat, tot demanant que s’havien de complir els
punts d’una resolució acordada pel
Claustre universitari sobre aquestes
qüestions. L’Ermengol participà amb
altres persones en una roda de premsa davant l’edifici ocupat en suport a
les reivindicacions. Davant la manca
de resposta del Rectorat es bloquejà
l’accés a l’edifici i a la quarta setmana
finalitzà l’ocupació.
La vicerectora d’Estudiants, Sílvia
Carrasco, presentà de totes formes
una denúncia a títol individual, amb
suport d’un advocat conegut per la
seva participació en el cas dels Pujol, d’algun encausat del cas Nóos i
també de Messi. Ara, la fiscalia argumenta que tant en Gassiot com les
altres 26 persones acusades (estudiants, professores i treballadores de la
UAB) «emparant-se en el marc de la
representació d’estudiants de la UAB
en execució d’un pla preconcebut,
emparant-se en el legítim dret a la
protesta estudiantil, desenvoluparen
una seqüència de comportament cri-

minal executat en vàries fases succesives, prèviament planificades».
L’escrit d’acusació els imputava 5
càrrecs: delictes continuats de coacció, desobediència i violació de
domicili jurídic i de danys, i un altre
d’atemptat. «En tots els casos s’aprecia l’agreujant de que hi hauria hagut
una confabulació per dur-los a terme», i això suposa una petició penal
d’11 anys i cinc mesos per a tothom
i cadascú. A banda, hi ha un grup al
que s’imputa la participació en una
mena d’escarnis o escraches a la vicerectora d’aquell temps, cinc persones
en concret per a les quals la demanda
creix fins a tretze anys i 9 mesos de
presó.
A data d’avui (inici d’octubre), esperen decisió de les acusacions particulars sobre el seu manteniment o retirada de les denúncies, així com l’escrit
de defensa, i per fi que el jutge ho
derivi tot a la sala penal que posi dia
i hora pel judici. «Amb el col·lapse de
jutjats», alerta en Gassiot, «això ens
porta a un horitzó de més d’un any».
En tot cas, assegura, «l’acusació ja és
ferma i en principi, a no ser que la fiscalia canviï de criteri, això ja garanteix
que el mínim pel qual haurem d’anar
a judici és per 11 anys de presó» per
a cada una de les 27 persones; a més
de 5 anys d’allunyament de la universitat, «el que vol dir que els que som
treballadors de la universitat perdrem
la feina per incompareixença als llocs
de treball», i encara assumir una responsabilitat civil solidària de 387.000
euros.
Davant la greu situació, el secretari
general de la CGT-Catalunya explica

▪▪ Roda de premsa a la UAB durant l’ocupació del Rectorat

que «fins ara hi ha hagut resposta en
forma de petits actes, alguna roda de
premsa, una activitat diguem-ne modesta de protesta». Argumenta, però,
que la situació «és paradoxal, perquè
aquest és, segurament, el major atac
a la universitat pública i a la defensa
d’uns ideals d’universitat compromesa amb la societat, transformadora, crítica, pública, en els últims 30 o
40 anys. Caldria anar fins a les expulsions dels 1966, d’Aranguren, García
Calvo, Tierno Galván, per incitar a
la rebel·lió estudiantil, i en aquest
cas només se’ls va fer fora, no se’ls va
condemnar a presó», Però, per altra
banda, “les organitzacions que participem, la gent que està encausada, tenen una tasca social, sindical, de lluita

de construcció d’una universitat que
no es pot veure enterbolida per entrar
en una dinàmica exclusivament de
lluita antirepressiva».
Afirma l’Ermengol que «la millor
manera de respondre a aquest atac
és, precisament, no deixar que la repressió condicioni la tasca de les organitzacions en les quals militem».
La mobilització, subratlla, durarà
temps, «no l’hem de cremar, ha de
ser sostinguda i no excloent d’altres
campanyes».
A data d’avui i a proposta principalment de la CUP, informa el secretari
general de CGT tot matisant que
«en alguns llocs també algun espai
del Comuns», s’estan promovent mocions en ajuntaments, fins i tot a la

Diputació de Barcelona. En general,
les mocions s’han aprovat, «però ens
hem endut sorpreses, com a Sabadell
i al Prat de Llobregat, on ICV ha sigut decisiva per tombar-les». Ermengol explica que al Prat amb els vots en
contra del PP i d’ICV. A la Diputació
va ser aprovada. A Terrassa, aquest
setembre, també.
Per al secretari de CGT allò més
important en tot aquest episodi no
és que les condemnes acabin sent de
presó, que seria prou greu, sinó «el
fet que n’hi hagi un judici contra l’activisme polític a la universitat, si això
deixem que passi seria un precedent
molt greu, que vol dir que a partir
d’ara el conflicte polític a la universitat esdevindrà un problema només
de policia i ho acabarem veient com
una cosa normal», alerta i emfasitza,
«i això és una línia vermella altament
preocupant. Perquè vol dir que potser
d’aquí 15 anys o 10 anys trobarem habitual que professors que imparteixen
una docència crítica o militen políticament puguin ser jutjats i anar a la
presó per això».
És tot plegat, «un procés de desballestament de l’educació», i per això,
sentencia, «la millor lluita en contra
de la repressió que patim és impedir
que es completi aquest procés de desballestament de l’educació». Si això
anés malament, immediatament, la
condemna afectaria a gran part de
militants de moltes organitzacions i
espais de l’esquerra alternativa de Catalunya, explica Gassiot. Gent que ha
tirat endavant la lluita en els últims
anys en contra de les retallades i en
contra de la reforma neoliberal.

Coincident amb la fira del texà, col·lectius locals es mobilitzen denunciant el consumisme, la indústria de la moda, la precarietat laboral i la
pressió estètica

Èxit de participació a la Fira Rebel
Maria C.

La Fira Rebel organitzada el passat dissabte 1 d’octubre per diversos
col·lectius de la ciutat va concloure la
seva primera edició amb el que va ser
considerat, pels organitzadors, com
un gran èxit de convocatòria. Organitzada com alternativa a la Fira del
texà, la Fira Rebel va aplegar prop de
dues centes persones que al llarg de
les vuit hores de duració de l’esdeveniment van poder gaudir de les diferents activitats que s’oferien.
La jornada va començar al matí amb
un mercadet d’intercanvi de roba de
segona mà on es convidava a la gent
a emportar-se tantes peces de roba
com es vulgues. D’acord amb l’esperit
crític envers el consumisme inherent
a la fira del Denim contra la qual es
protestava, els organitzadors de la
Fira Rebel insistien amb la idea que
aquest fos un mercadet lliure d’intercanvi econòmic de manera semblant
a l’anterior mercadet organitzat pel
col·lectiu -també present a aquesta
fira- Revolució Tèxtil.
Paral·lelament a l’intercanvi de roba
va tenir lloc un taller de reciclatge de
texans on la Carlota Miras, cosidora
professional, indicava a les persones
interessades com transformar uns
texans usats en noves peces tals com

faldilles, davantals i, fins i tot, organitzadors per la llar.
A mig matí i convidades pel col·lectiu Arran, Àngels Biosca, creadora
del Slowear Project, i Núria, dissenyadora a la marca de roba local Art
& Seams, van oferir una xerrada molt
crítica amb la indústria de la moda
global. Des de temes com la precarietat laboral i la pressió estètica fins
a l’impacte mediambiental que té la
producció de la roba per part de les
gran companyies, les dues convidades, van fer una emotiva crida a favor
de l’impacte positiu que produeixen
marques i dissenyadors locals i van
convidar a les persones assistents a
aprofundir en un model de consum
tèxtil que impliqui una major valoració de la peça de roba i del seu procés
de fabricació.
Ja cap al migdia, els diversos col·lectius feministes de la ciutat presents a
la Fira Rebel començaren una acció
amb l’ objectiu de reivindicar que vivim a una societat diversa i per tant,
tots els cossos han de ser igualment
acceptats i respectats, no només els
que s’emmotllen a les talles normatives. Cap al final de la acolorida acció
feminista, l’Oriol Estripaboires va
donar inici al vermut poètic recitant
una sèrie d’obres -algunes d’elles escrites per a la ocasió- acollides amb

▪▪ Xerrada-debat sobre moda sostenible a la Plaça Nova durant la Fira Rebel

gran entusiasme per part del públic
assistent.
Finalment la jornada va concloure amb una paella vegetariana amb

verdures proporcionades per la Cooperativa de Consum i Resistència de
l’Atzur. La Cup Terrassa, el Kasalet
i la resta de col·lectius organitzadors

MARIA C.

de la Fira van agrair, des de les xarxes
socials, l’ampli suport popular assolit
en aquesta primera edició de la Fira
Rebel.

www.malarrassa.cat
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L’Assemblea Okupa celebra els 20 anys
El moviment Okupa de Terrassa commemora aquest mes el seu 20è aniversari amb diverses activitats per
repassar la seva història. També se celebra conjuntament els quatre anys d’ocupació del Casal Popular Atzur.
Pep Valenzuela

per continuar al carrer”. Així nasqué,
aquest any, el Kasal Okupat “perquè
no ho amaguen, ho defensem, defensem l’okupació coma una eina de lluita contra l’especulació, la falta d’habitatge i llocs on reunir-nos, kasal amb
k trencadora de les normatives ortogràfiques. I vam afegir autogestionat,
amb una mica més de contingut”.
Encara, van decidir un nom que fos
un referent local i de lluita: el d’en
Joan Berney. Sociòleg, “va treballar
sempre amb col·lectius amb problemes, a Madrid, València i altres ciutats; amb col·lectius desfavorits, marginats, creant projectes que ajudessin
a la gent a valer-se per ella mateixa”.
A Terrassa, col·laborà amb AA,
amb el moviment independentista, el
Can Pingàs (centre social), l’AO, col·
laborava amb la gent que okupava;
“aquí de reformes arreglant i ajudant
a les obres, també a les assemblees, i
fent exposicions i xerrades”. Al 2004,
amb problemes de salut i depressió
es va suïcidar. “Un cop molt fort per
la família i els moviments socials que
havíem estat amb ell i ens havia ajudat”.
L’assemblea del Kasalet, d’acord
amb la família, aprovà homenatjar
“aquest llibertari de soca-rel i continuar la seva lluita”, al març del 2005.

A

ra fa 20 anys, concretament
el 27 de setembre de 1996,
un grup de joves de la ciutat okupava una fàbrica abandonada
al carrer del Bruc de Terrassa. Naixia
l’Assemblea d’Okupes de Terrassa, un
espai de lluita que denunciaria l’especulació urbanística, alertant, ja aleshores, dels perills del col·lapse imminent
de la bombolla immobiliària, un espai
que trencaria amb la indiferència generalitzada envers els problemes que
afectaven al jovent i que vindria a contradir i desmentir el mite de la generació X, in on cercaven noves formes
de relacionar-se, d’expressar-se i de fer
política, des de baix, des de la quotidianitat.
Història dels KORK (Kasal
Okupat Revolucionari Kombatiu)
Tot plegat, els darrers 90 van ser
anys de molta agitació a Terrassa i el
país. El Govern central va reformar el
codi penal per penalitzar l’ocupació,
que estava molt forta, com evidenciaven els casos del cinema Princesa, la
Hamsa o Can Vies, per dir només els
casos amb més ressò.
A la ciutat es va viure un cicle d’ocu-

“Nosaltres ja
ho dèiem: els
desallotjaments
d’avui seran els
desnonaments
de demà”
pacions i activisme que acabà essent
conegut com el del “korks”, amb
l’Assamblea Okupa com a centre o
espai de trobada i convergència de
grups, com les Dones del Sac, que
ja existien abans, o les Dones Anti-Sistema (DAS), o un col·lectiu
de contra-informació com ANTA.
I també altres més efímers, com un
d’escaladors, un altre de col·leccionistes, un d’skaters i un altre de difusió i
organització d’activitats musicals, ens
explica el Franki, un dels protagonistes d’aquesta època.
Sense deixar de treballar amb l’AO,
recorda en Franki, “vam decidir actuar més en l’acció directa que volíem, i
tenir un espai propi”, que inicialment
es va dir KORK (Kasal Okupat Revolucionari Kombatiu). De korks
hi va haver varis. El primer, Kork 1,
durà un mes com a molt, “ens va enredar el propietari i li vam tornar la
casa, ens ho vam creure i ens va enredar, vam marxar i al cap d’un mes ja
hi havia una immobiliària allà fotent
uns pisos per vendre’ls”.
El Kork 2 va ser al carrer Sant Jaume, amb desallotjament en dos o tres
mesos; “la casa, però, continua encara
abandonada. Parlem de l’any 1997”.
Amb el tercer kork les coses van ser
diferents. “L’ocupació va servir molt
més de revulsiu i va durar més”, al
carrer Puig Novell, cantonada amb
Racó. Ocupat al 1998, va viure uns
mesos d’activitat important. Davant
l’amenaça de desallotjament, ja entrat
el 1999, “l’assemblea decidí plantar

▪▪ Façana del Kork III al carrer Puignovell, el 1998

cara i fer servir el desallotjament com
resposta a la repressió, contra la justícia que sempre es posava de banda
dels propietaris i els especuladors”.
Abans del desallotjament es va fer
una gran manifestació, entorn a un
miler persones, amb la consigna Colors contra la Repressió, amb molta
gent també d’altres ciutats, i una
campanya espectacular recollida de
firmes, amb pressió a institucions
com l’Ajuntament.
Col·lectius de la ciutat van decidir defensar-la, i 32 persones es van
quedar i encarar la Policia Nacional,
que va muntar un operatiu gegantí
i espectacular. Pels carrers, relata en
Franki, que hi era dintre, hi havia
molta gent per intentar protestar.
Efectivament, hi va haver moltes
corregudes i càrregues al centre de la
ciutat. A la casa “es va resistir vàries
hores, fins que ens tragueren detingudes a les 32 persones”. Entre les
6 hores i les 10 hores del matí. “Va
ser una resistència gran, des de dintre la casa responent amb globus de
pintura, petards i, sobretot, tancats
allà dintre es va aconseguir frenar 4
hores el desallotjament, trencant el
bloqueig mediàtic a tot el país”.
A partir d’aquí, d’una experiència
important de conflicte com aquesta,
el moviment entrà en una fase de
reflux. De fet, al 2000, l’AO decideix
dissoldre’s. “Es va entrar en tota una
sèrie de debats, sobre formació i sobre perspectives i horitzons”, relata
el membre del Kasalet, “que no van
avançar gaire”. A part, ja hi havia varis
processos judicials, penes de presó
elevades fruit dels desallotjaments,
fins a 5 anys per a cadascuna de les
32 persones.
“A sobre”, emfasitza en Franki, “el
gener de 2001 van detenir el Zígor
i l’agost la Laura acusades de col·laboració amb ETA, i això va significar

CEDIDA

un cop molt fort per als moviments
que ja estaven una mica inactius pels
debats”. El moviment, aliè totalment
al cas, es va veure obligat a posicionar-se sobre la lluita armada.
“Nosaltres vam voler denunciar
que això no era només un cop contra
aquestes dues persones pel tema del
conflicte basc sinó que també s’utilitzava el conflicte basc per atacar els
moviments reivindicatius de Terrassa”, argumenta, però inevitablement
“va ser un cop molt fort. Ens va trencar tot el teixit i relacions socials que
havíem fet a Terrassa, i després se’ns
va marginar molt”.
Amb tot, Acció Autònoma mantingué el seu projecte i el kork número
4, tocant Vallparadís, després de quasi dos anys d’activitat, va ser desallotjat poc després de la detenció de la
Laura. I encara un intent més, d’AA
amb diversos col·lectius, va ser un
centre social al carrer Sant Francesc,
conegut com a Centre Social Okupat
Els Fanalets, que va durar tres mesos.
Canvi de cicle
Amb aquest desallotjament es posa
fi a un cicle intens d’activisme social,
molt juvenil en la majoria dels casos.
Sense ocupacions públiques d’agitació, “es mantingueren però a mode de
centres socials, per a reunions principalment, cases ocupades per a viure-hi, que sí que n’hi havia”.
Aquí apareix l’actual Kasalet, una
casa ocupada per viure, que, en marxar la gent que hi vivia, com que AA
ja s’hi reunia allà, ara “tornàvem a tenir un espai propi i vam intentar centrar-nos en fer un espai nou, trencant
amb la dinàmica dels korks”.
Hom parla ja del 2005. Acció Autònoma volia un local per reunions,
trobada i activitats, però propi. En
certa forma, “vam rescatar la idea del
casal espai de trobada que ens servís

Fins l’actualitat
La història de l’AA, com a grup
dintre de l’AO de Terrassa, del moviment dit okupa i anticapitalista en
general, en aquestes dues dècades, ha
estat molt agitada. En Franki mateix
considera que efectivament vivim un
altre moment, però afirmant que el
seu protagonisme ha estat clau per
contribuir a posar temes en l’agenda
política i a fer avançar altres moviments i projectes, com ara el propi
Kasalet, o part del moviment independentista. En aquell temps també
es va formar l’Ateneu Candela i altres
col·lectius.
Recorda les campanyes contra les
ETT, contra el patriarcat i la qüestió de gènere, contra el camp de golf
de Torrebonica; i sempre present la
lluita antirepressiva. Parlant estrictament del Kasalet, “allò destacable no
és que hi hagi hagut algun pic important d’activitat, sinó que ha estat
continuada, un espai obert i ple de
continguts, on es reuneixen persones
i col·lectius, autogestionat i a dispo-

sició. Des del qual s’ha col·laborat en
infinitat de campanyes i lluites socials”.
Escola de formació
Semblava que hi havia un trencament entre els que havien lluitat a la
transició i els que conençaven als 90,
però ara hi ha continuïtat, dels que
han lluitat als 90 fins ara hi ha continuïtat no hi ha hagut trencament,
i fruit d’això hi ha molts projectes seriosos i consolidats.
Hem d’estar contents i donar forces
per seguir tirant endavant, tot el que
hem lluitat que mai ha estat en va,
serveix per continuar vivint i lluitant,
tenir referents i espais on poder seguir avançant, per molt ja sabem, pot
semblar carca, hem de saber mirar
endavant, jo mateix m’he vist, que les
lluites avancen en termini de temps
llarg, necessiten madurar, en alguns
moments ràpid, però calen projectes
a la llarga, mirar horitzons futurs, objectius a curt i a mig i llarg termini,
que ens ajudin també en moments
com aquests, que es mantenen els
projectes consolidats, el que hem fe
serveix, com aquest projectes que fa
anys que dura.
Fruit de les trajectòries de lluita
que han hagut tot continua, fent una
mica de reduccionisme, sense el moviment independentista rupturista
quan ningú ho feia, no hi hauria ara
com apuntar-se al carro de la independència, aquí, si no fossin el AJIC
i Can Pingàs i la primera CUP, endavant, la pua, no s’hauria pogut bastir
el moviment actual,
Gràcies a que hi ha hagut això, ara
fins i tot alguns s’apunten al carro de
la independència quan mai havien
estat a favor, han sigut la dreta més
rància i burgesa de Cat com CDC i
també ERC tantes vegades,
Però sense els antecedents no hi
hauria ara espai per fer la lectura de
desobediència que sembla que es
parla, fins i tot gent que no ha tingut
en compte
El moviment okupa ha estat aliment de la PAH, «està claríssim,
sense les okupacions dels anys 90,
nosaltres ja ho dèiem: els desallotjaments d’avui seran els desnonaments
de demà, era una època agressiva, el
moment de la bombolla immobiliària, ja ho dèiem que això petaria a
l’època.»
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>Entrevista
>
amb Ermengol Gassiot, secretari general de la CGT Catalunya

El sindicat ha de ser-hi a les lluites
laborals i les socials
Pep Valenzuela

A

rqueòleg i professor a la
UAB, l‘Ermengol Gassiot
tornà a Terrassa recentment,
després d’uns anys a pagès, de forma
una mica accidentada (als pocs dies li
van cremar la furgoneta en circumstàncies encara no aclarides). Secretari
general de la CGT Catalunya, des de
l’abril de 2014, la seva «militància social» té origen en els moviments socials egarencs.
L’Ermengol fa una crítica forta de la
situació del món del treball i en general, tot plantejant alternatives pel
sindicalisme que fugen del tancament
en espais propis, en considerar la necessitat de vincular totes les lluites socials, de les quals el moviment obrer
n’és una, la més important durant els
dos darrers segles.
-Quines són els característiques de
les relacions laborals avui?
Diria que hi ha tres principals. Primer, el clàssic i fonamental, l’apropiació privada de la plusvàlua generada
pel treball. Pot sonar dogmàtic, del
segle XIX, però això empitjorat. Les
rendes del capital no paren de créixer
en detriment del treball.
Això es manifesta de diferent manera. Des de fa uns 30 anys s’estan
desregularitzant les relacions laborals.
Fins la meitat del segle XX el moviment obrer va tenir força, no de fer la
revolució, però sí d’obligar el capital a
signar acords favorables. Ara, però, el
capitalisme se sent fort com per prescindir de tot acord.
A més de la pèrdua de drets, la dita
flexibilitat dificulta la cohesió. Costa

molt també consolidar els espais de
lluita i resistència. Hi ha, també, una
derrota de la identitat de classe, del
reconeixement que tenim de nosaltres mateixes com a classe, i costa més
participar en els conflictes laborals.
Finalment, hi ha consolidat un model sindical a imatge del de la política
actual, basat en la delegació i que ha
permès el sorgiment d’una elit o una
professió gairebé sindical que s’encarrega de gestionar els problemes de la
majoria en nom d’aquesta majoria.
-Com expliques aquests canvis?
El corrent hegemònic del moviment obrer es conformà amb un
pacte i certs espais de participació. I
això ha acabat provocant la desmobilització. El món del capital se sent
cada vegada més fort, reorganitza el
treball pensant en la productivitat i
creixement de capital, no en les condicions físiques de les treballadores ni
la conciliació familiar… com mostra
l’últim acord a Catalunya, signat per
CCOO, UGT i les patronals, que
aposta per la flexibilitat de la jornada
en funció només de causes econòmiques.
-Cal recuperar esperit de classe,
perspectiva de conflicte?
Hi ha una classe treballadora, i més
gran que es pensa. Per exemple, mai
s’ha considerat el treball domèstic
com a treball, quan és un element bàsic pel funcionament del sistema. La
majoria de la població depenem per
viure de la venda del nostre treball.
Ha canviat només la manera com el
venem o el lloc on el venem.
Augmenten els falsos autònoms,
que treballen també, i això és aber-

Emergia-Trs i Contact Center
en vaga pel conveni

CEDIDA

▪▪ La plantilla d’Emergia Terrassa fa plantada a la porta el 29 setembre

Després de 18 mesos negociant el conveni estatal, al sector de Contact Center, la patronal no accepta propostes. Tot i les grans aturades
del passat mes de maig no hi ha hagut cap resposta positiva. Les centrals
sindicals van plantejar accions unitàries, els dies 22 i 29 de setembre,
amb seguiment majoritari.
La patronal vol un augment salarial que ni recupera la congelació que
té el sector des del 2014; cap modificació en les condicions de jornada
que dificulta la conciliació de vida laboral i familiar; i manteniment de la
precarietat laboral amb contractes temporals.
Després de la realització de mobilitzacions el passat mes de setembre, d’aturades parcials als diferents torns que va comptar amb un ampli
seguiment arreu de l’Estat, hi ha convocada vaga general del sector pel
dijous 6 d’octubre.

▪▪ Ermengol Gassiot amb altres membres del secretariat permanent de la CGT Catalunya

rant per a l’administració pública. La
relació laboral en aquests casos és la
mateixa: venda de treball. Però amb la
forma d’un factura només pel servei,
i qui contracta la feina s’estalvia tota
responsabilitat. Però això no modifica
la relació econòmica, només el reconeixement polític d’aquesta.
És la precarietat, les treballadores
venem treball que ens paguen amb
contracte o en negre, i el problema és
que no tenim la capacitat d’imposar el
reconeixement d’aquesta relació.
Els nous moviments menystenen el
conflicte del treball?
El primer moviment social de la
història contemporània i més potent
és el sindical, però no no s’han de separar, tot i les característiques específiques. Sempre hi ha transferència de
militants i coincidència de lluites. Els
altres moviments socials han tingut
una perspectiva més de classe mitjana,
volent garantir la fal·làcia que tothom
pugui participar políticament del sistema, mentre el moviment obrer deia:
ep! aquest sistema es fonamenta en la
desigualtat i l’exclusió, és impossible
que tothom pugui participar en igualtat, es basa en l’explotació.
Al 15M hi ha una mica també de
barreja. Va ajuntar molts discursos,
un netament anticapitalista, altre
de ciutadania. Després, això ha anat
quallant en diferents opcions. Però a
les places vam conviure gent que compartíem el malestar amb la realitat i
que teníem un discurs plural i divers i
fins i tot contradictori.
-Què destacaries de l’experiència?
Elements molt positius, la capacitat
d’unió i de diàleg sobre lo concret enlloc d’un debat de cúpules. I, sobretot,
l’acció directa. L’acció directa és quan
un col·lectiu, de classe treballadora
o altres, defineix un espai de participació política a partir del seus propis
interessos, de la seva pròpia realitat.
Les places van ser un espai de fer
política, negant o en oposició al sistema institucional que nega aquesta
possibilitat. Ara, però, hi ha intents
de canalitzar el sentiment del 15M i
les indignades, per via institucional i
que poden ser un intent de desactivar

aquesta acció.
Aquí, la classe obrera i el sindicalisme continuen sent clau de volta. El
lloc on més costa fer política és el del
treball, les empreses. On et guanyes
les garrofes és molt difícil plantar cara
perquè el risc és molt gran. A banda,
compartim espai amb gent d’ideologies diferents, i això sempre costa,
sobretot quan la identitat la tenim
definida en altres espais.
Però és cert, també, que la gent dels
moviments socials de finals del 90 i
primers 2000, filles de la precarietat
que no hem tingut massa oportunitat
per crear aquesta identitat de classe,
veiem una mica com ha anat canviant
això. És, al menys, l’experiència de la
CGT-Catalunya, amb un secretariat
permanent bastant jove per ser món
sindical, que reorienta la pràctica sindical, obrint i actualitzant la lluita.

“Canvia
el contracte però
la relació és la
mateixa”
-Per què la CGT continua sent tercera força a distància?
El problema principal és que molt
poca gent sent el sindicat com a una
eina seva, en el pla quotidià. La taxa
d’afiliació és molt baixa. D’altra banda, sovint la imatge de la delegada
sindical està mal vista, com a vividora
que no es presenta al lloc de treball,
que es reuneix més amb els encarregats i administradors.
El model de delegació crea una espècie de casta i privilegia els grans. I
el descrèdit dels sindicats majoritaris
afecta a tothom. Alguns intentem
no tenir alliberats, i per exemple en
el secretariat de la CGT qui no està
aturat és un treballador en actiu i va al
lloc de treball cada dia, independentment de la responsabilitat.
També és cert que en els darrers
anys els sindicats majoritaris han per-

CGT

dut delegades, i nosaltres hem tingut
un augment modest. Aquest és un
canvi molt més lent que als parlaments o municipis. Però s’està donant
un canvi i és sostingut.
On es veu més el canvi avui, tot i la
poca conflictivitat, és en les lluites importants, com la vaga de Giró a Badalona, la d’autobusos a Viladecans, la
dels socorristes de platges de Barcelona, el conflicte a la UAB, on treballo;
les empeny la CGT, sovint en solitari.
Clar que això no és cap alegria, perquè el desitjable és que fossin els sindicats majoritaris també.
-Hi ha dispersió sindical creixent?
Cal coordinació? Quin sindicalisme
cal fer?
Una certa dispersió no té perquè
ser negativa. El problema dels intents
de coordinació és que sovint no ha
quedat clar l’objectiu i com pensem
el sindicalisme. Primer, ha de ser una
eina per a les treballadores que més
estan patint l’explotació laboral, com
són les dones i la població migrant. I
aquesta gent no és la majoria de l’afiliació, més aviat el contrari.
Tenim molt clar que cal definir espais propis d’acció sindical més enllà
dels comitès d’empreses, sense negar
la seva utilitat. Això vol dir fer una
acció sindical al marge de la legalitat, de la norma. Mentalitzar-nos de
que l’acció sindical no passa només
pels mecanismes legals, sinó que, més
important, per la pressió política que
facin els treballadors i treballadores,
de fet de la mateixa manera que l’empresari.
En el món de la precarietat, a banda de l’organització sectorial, cal organització territorialitzada, que en
teoria la CGT ja les té, però s’haurà
d’enfortir molt més això. Trobar formes d’acció en els barris i relació amb
els altres moviments socials. Hem de
definir el nostre programa en cada
lloc, començant per allò més bàsic, en
espais assemblearis, horitzontals, en
el treball o el territori concret, perquè
la realitat va més enllà de l’empresa on
treballem, implica altres empreses i
les veïnes del barri, les companyes del
moviment, etc.

www.malarrassa.cat
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>El
> col·lectiu ja compta amb 35 famílies

En marxa la Cooperativa de Consum de l’Atzur
Maria C.

A

viat es complirà un any de
l’aparició de la Cooperativa
de Consum i Resistència del
Casal Popular Atzur. Creada amb la
finalitat d’avançar cap a la sobirania
alimentària, aquesta cooperativa aplega gairebé 35 unitats familiars que
s’encarreguen de desenvolupar totes
les tasques necessàries per tal d’afavorir un consum ecològic i de proximitat. Aquest consum es concreta en una
cistella setmanal que inclou verdures
del Molí del Castell (Calders) i que es
completa amb fruita de Ca n’Oliveró
(Castellbisbal), pa de massa mare de
Sabadell i formatges de La Frasera
(Vacarisses).
Les tasques necessàries per la posada en marxa de la cooperativa són
portades a terme de manera rotativa
per les famílies i consensuades en
l’assemblea mensual i inclouen, entre
d’altres, l’organització de les comandes, la recerca i inclusió de productes
nous en la cistella, l’intercanvi d’experiències com a consumidors i el

contacte directe amb els proveïdors.
Per a la Cooperativa de Consum i
Resistència aquest darrer punt és un
dels eixos centrals a l’hora d’abordar
el tema de la producció i consum
d’aliments des d’un punt de vista autònom, autogestionat i supeditat als
interessos dels propis consumidors i
productors.
L’eliminació de la figura dels intermediaris ofereix diverses avantatges
a les famílies: des del punt de vista
pràctic els facilita un millor coneixement dels productes que mengen
alhora que agilitza les tasques de
repartiment dels aliments. Des d’un
plantejament més ideològic, la proximitat conscient amb els productors
permet a les famílies mitigar l’endèmica desvinculació del camp que
pateix la població urbana facilitant
l’aprenentatge i comprensió de la realitat de l’agricultura i els seus processos.
Les famílies de la Cooperativa de
Consum i Resistència es reuneixen
cada dimarts al Casal Popular l’Atzur
entre les 18 i les 21h.

COOPERATIVA DE CONSUM I RESISTÈNCIA ATZUR

▪▪ Cistelles al Casal Atzur

Arriba la fira FESC d’Economia
Solidària el 21, 22 i 23 d’octubre
El programa complet es pot consultar a la pàgina www.firafesc.org

>L’economia
>
social mostra múscul

Un miler de persones
a la I Fira d’ESS de
Sant Cugat
Redacció

L

E

ls propers 21, 22 i 23 d’octubre tindrà lloc
la cinquena edició de la Fira d’Economia
Solidària de Catalunya, l’esdeveniment
anual que reuneix la gran diversitat d’experiències
i pràctiques de l’economia social i solidària del territori català. Sota el lema “Terra compartida, terra
cooperativa”, més de 180 expositores es donaran
cita un any més al recinte Fabra i Coats del barri
barceloní de Sant Andreu.

A més de la zona d’exposició, la FESC oferirà una
cinquantena d’activitats entre xerrades, trobades,
espais d’assessoria i exposicions al voltant dels seus
4 eixos temàtics principals: “Territori en cooperació”, “Recuperar Sobiranies”, “Creació de mercats
socials” i “Educació i cultura per la transformació
social”. Tota la programació de la Fira d’Economia
Solidària de Catalunya és gratuïta i oberta a tots
els públics fins a completar aforament.

>El
> diumenge 16 d’octubre se celebra la Fira Agroecològica a Sabadell

Arriba la IV Setmana Agroecològica
del Vallès
Redacció

La quarta Fira i Setmana Agroecològica del Vallès se
celebra del 16 al 22 d’octubre a Sabadell. Es tracta d’una
mostra de la producció agrària ecològica de la comarca
i de diferents iniciatives de consumidores i associacions
que treballen per a un consum de proximitat i amb criteris
ètics i ecològics.
Durant el pròxim diumenge 16 d’octubre, al Passeig de
la Plaça Major de Sabadell, es podrà gaudir de diferents
xarrades i conèixer les iniciatives agroecològiques locals de
la comarca.
El 16 d’Octubre és el dia mundial de l’Alimentació, per

això és el dia escollit per a realitzar una fira a Sabadell.
S’inclouen tallers i xerrades durant la fira, per a tal de que
sigui, a part d’un espai de visibilitat d’aquestes iniciatives,
un espai de reflexió i aprenentatge per a tota la ciutadania.
Durant la setmana que continua a la fira, del 17 al 22
d’octubre, es realitzaran diferents activitats a Sabadell per
tal de fer créixer la consciència ecològica a través de l’agroecologia i la sobirania alimentaria. Aquest any està programat una xerrada sobre Menjadors Escolar Ecològics
per a tal d’animar a les escoles a realitzar aquest canvi, un
col·loqui sobre les compres conjuntes a les cooperatives de
consum, i una xerrada sobre els diferents models que es
poden aplicar al Parc Agrari de Sabadell.

a Fira d’Economia
Solidària de Sant Cugat, organitzada per
la XES Sant Cugat, va tancar
la seva primera edició amb un
miler de visitants. A la fira van
participar un total de 22 iniciatives i projectes d’economia social
i solidària de la ciutat i s’han programat dues xerrades. La trobada va tenir lloc durant tot el matí
del diumenge 2 d’octubre.
La fira buscava apropar als i
les santcuganenques un model
econòmic basat en l’horitzon-

talitat, la cooperació, la sostenibilitat i al servei de les persones
a través de projectes reals i ja
consolidats a Sant Cugat. Les
xifres demostren la bona acollida d’aquesta proposta i l’empenta de la XES Sant Cugat,
que es va presentar de forma
oficial fa només unes setmanes.
Algunes de les entitats participants a la fira van ser Cal
Temerari, Magna Magazine,
L’Ortiga, Abacus, Abouit, Pau
Bofill, Associació Sociocultural
VK, entre d’altres, i el mitjà de
comunicació cooperatiu elCugatenc.
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La Pàjara, cultura popular, festa i transgressió
La Pàjara és una bèstia especialment impactants i bonica, no per casualitat s’ha guanyat un lloc entre el bestiari
del país i ha inspirat també altres grups. Sorgida o arribada per via de la imaginació d’un grup de diables,
recupera una tradició de dones protagonistes, valentes i independents que no necessiten ni volen senyor ni amo,
disposades a viure plenament tots els moments.
Pep Valenzuela

L

a història de La Pàjara és
maca», diu en Toni Costa, un
dels personatges embolicats en
aquest afer dels orígens de la figura.
Parla de la història oficial: Era aquella
època de la «revifada de tot el que era
cultura popular tradicional catalana»;
el Centre Excursionista va ser un centre irradiador, neixeren els Minyons,
els Diables, Bastoners, el Drac i altres.
No era poc, però a la colla del Diables sentien que «faltava quelcom, altra figura diferent; potser només érem
joves i ens bullia el cap», però va sortir
alguna idea més concreta, havia de ser
dona, i en Josep Vallhonrat, una de
les ments més agitades i enginyoses
de Minyons a l’època, «una persona
amb molta imaginació, el seu cap no
para de rumiar, sempre amb dibuixos
i idees, i que li va molt la mitologia»
va presentar un dibuix: era la Pàjara,
exactament, com si ja la coneguessin
sense saber-ho.
Amb suports
econòmics varis,
també de l’Ajuntament, i la mà
d’en Joan Ignasi
Ros, la figura
agafà volum i
formes definitives en el seu
taller «el Mussol», al carrer Topete.
Després, però, tothom va saber que
allò va ser només una manera per
aparèixer en escena. La figura tenia la
seva història, «car un personatge així
no sorgeix del no res», relata en Toni.
Esdevingué de seguida un referent de
les víbries, a Catalunya no n’hi havia,
perquè és una femella, tot i no ser víbria. En tot cas, com es diu a Itàlia,
«se non é vero, è ben trovato», i pel cas
s’esqueia prou tot tal i com havia anat.
El nom va sortir naturalment al
grup, on la majoria sinó tothom es
considerava «pàjaro», perquè llavors,
diu en Toni, «la gent de Diables no es
perdia ni una farra, sempre de festa, i
era allò del: on va ser ahir, pàjaro (o

pàjara)?». Aquí novament el destí va
fer la seva jugada.
A la fi es va saber que «el Llucifer dels Diables, en una nit de festa,
va beure més del compte i es va liar
amb un personatge que no recorda».
La Pàjara sortí d’un ou deixat per la
mare, sense deixar-se veure, a l’atri
de l’Ajuntament amb una nota dient
quelcom semblant al següent: «M’ho
vaig passar molt bé aquella nit, però
aquí tens l’ou, el fruit del nostre amor,
en cuideu-vos d’ell», segon en Toni.
Diables van vigilar l’ou i van cuidar de
la figura fins que, finalment, aparegué
un grup que es va dedicar a la Pàjara,
l’actual colla.
El naixement, oficialment, es va produir en el Raval Infernal del 1983, «la
diablessa mirava de reüll, ofesa perquè
li havien doblat les banyes, i el Llucifer mirant-se l’ou com naixia la Pàjara
amb molt d’orgull. Així va ser», recorda en Costa, «i fins ara anem fent el
nostre paper». Amb la Pàjara es va
crear el grup dels
pajareros. «Ho
vam tenir molt
clar que calia un
grup específic,
que Diables no
podia responsabilitzar-se’n».
Considerada
com a grup de
foc, la colla no ho és de diables, només la Pàjara llança foc, els integrants
portem la figura i garanteixen el seu
millor lluïment en les presentacions.
En aquest punt és fonamental el
grup de tabals, tradicionals, ni batucades ni altres coses, amb ritmes per
acompanyar el ball de la Pàjara, que
es presenta per Festa Major a la plaça
Vella, i el ball de lluïment el diumenge
següent, «és el mateix però més vestit
i carregat», matisa en Toni. Són les
actuacions més importants, que mai
no fallen. De vegades acompanyen
amb gralles, però als correfocs només
percussió. En total sumen unes 30
persones, segons el dia.
Molt important és també la parti-

Acollida pels
Diables, vídua
del Carnestoltes,
camina sola

▪▪ La Pàjara al Raval Infernal, en tot el seu esplendor

cipació a l’enterro de la sardina, «que
aquí a Terrassa és una de les cerimònies més celebrades de tot Catalunya», subratlla en Toni. Aquí es va fer
tot un guió, creat per en Lluís Barón,
una celebració teatralitzada on ballen
bastoners, diables i molta més gent.
«Un dia, parlant amb en Barón», relata aquest veterà pajarero i més vell
pàjaro encara, «ens va dir: hòsties! ja
tenim el personatge per la Pàjara, la
vídua del Carnestoltes; i així vam acabar sabent més coses d’ella». Durant
l’enterro, a dalt l’escenari, la Pàjara
parla també. I aquesta és l’única vegada a l’any que la tapen, vestint-la amb
un top.
A banda les sortides apuntades, la
Pàjara participa sempre a la festa dels
Capdidats per escollir el capgròs de
l’any, i ha passejat per bona part dels
barris de la ciutat, I alguns, comptats,
viatges més llargs, fins Bilbao, Valèn-

A les Olimpíades, pits fora! peti qui peti...

H

i ha l’anècdota de quan van
anar a les Olimpíades per
la cloenda, al 92, van sortir
moltes figues de Catalunya amb l’espectacle de Comediants. “I ens van dir,
de radio macuto, de gent que portava
la història aquella, que a la reunió del
COI quan es parlava de l’espectacle
que s’havia de transmetre a tot el món,
considerant que hi ha països que potser els pits de la Pàjara podien ser un
problema.
Es va reunir per decidir què faríen
arribat el cas, tapar o no, i “vam decidir no tapar, que havia ballat per totes
les places de Catalunya i altres llocs
i vam dir que no, tot i el risc de quedar-nos fora, però igualment no taparíem, però finalment no van dir i tot
normal”. Una mica de nervis i aquella
cosa, però teníen molt clar que no la
taparien, al contrari, “tot amunt, pits
fora i vinga!”.

cia, Almeria i, una mica més enllà,
Portugal.
Amb el temps, la colla juvenil ha
anat esdevenint de famílies, i en
el grup hi participen nanos des de
9 anys fins a 60, amb un nombre
bastant equilibrat de dones i homes. D’altra banda, bona part de les
integrants solen participar també
en altres colles de cultura. «Trobo
que allò maco en la cultura popular
és que tots ens ajudem», explica en
Toni, i afegeix que encara s’organitzen sortides i activitats extra, ja sense
la bèstia.
En aquests més de 30 anys de camí
han viscuts moments millors i pitjors, però mai res massa greu. En
general, explica que al principi, «com
que a pobles i ciutats encara n’hi havia pocs grups, els que estàvem funcionant teníem moltes sortides, havies
de triar. Ja la situació és molt diferent,

CEDIDA

ara qualsevol poble o barri té figura,
diables o altres colles, ens criden molt
menys». En general, afegeix, funciona més l’intercanvi a festes majors i
diades de les colles. Recorda molt els
primers anys de la Mercè, a Barcelona, on hi anaven la Pàjara i el Drac.
Molt actius a la Coordinadora de
Grups de Cultura Popular, la gent
de la Pàjara, de fet, es compta entre
les fundadores. El mateix Toni i en
Manel Tomàs han fet part de la junta
durant els primers 6 anys de vida, en
Tomàs com a president.
En relació a alguna eventual descendència de la Pàjara, asseguren
que de moment no hi ha res. «Hi ha
hagut moments de trobar-se sola»,
comenta discret en Toni, «però no hi
ha pressa, ella és la figura, cal que brilli sola dintre del grup de les figures
de foc, que es destaquin mútuament,
ella és allò fonamental».

www.malarrassa.cat
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Lluís Jové o
l’espontaneïtat calculada
Miquel Mallafré
Comissari de l’exposició “Lluís Jové, a contracorrent”

D

iuen que una persona espontània és aquella que
es comporta o parla deixant-se portar pels seus
impulsos naturals, sense reprimir-se massa per
consideracions dictades per la raó. És natural i sincer amb
la manera de pensar. El do de la genialitat —entre d’altres
propietats de la persona que crea— inclou l’espontaneïtat
dels processos mentals. Ser espontani és un procés mental que no depèn només de la raó, ans el contrari l’espontaneïtat domina sempre a la raó.

EXPOSICIÓ ‘Lluís Jové A contracorrent’
SALA MUNCUNILL - PLAÇA DIDÓ, 3
FINS EL 30 D’OCTUBRE
LLUISJOVE-ACONTRACORRENT.COM

En l’ànima creativa del Lluís Jové, el flux de pensaments
inconscients, d’idees, de conjectures, d’espurnes i decisions paradoxals eren constants, totes elles et duien a
conèixer obligatòriament la unió que existia amb la intuïció, però a la vegada, tenia la necessitat de ser espontània. Lluís Jové era com la lava d’un volcà. A través dels seus
llançaments espontanis resolia la tensió del pensament o
del sentiment, sense aquesta espontaneïtat els seus pensaments i els seus sentiments perdien força, perdien energia. Sense una explosió de pólvora en un tronc, la bala no
sortirà del tronc, per tant, els pensaments nous, les idees o
les associacions que pul·lulen pel cervell, sense una explosió espontània no arribaran a la consciència.
Ésser espontani pel Lluís Jové era com un raig d’aigua
cap amunt, després venia la descomposició en petits dolls
separats i, la saturació produïda per l’energia del principi.
La seva creativitat et duia al xipolleig solitari, al llança-

ment d’estranys pensaments, a les idees i les associacions
de les mateixes. Donava la impressió d’un gran caos fins
que la raó acabava per lligar-ho tot. La unió intensa de la
novetat, l’ideal junt amb la consonància entre individualitat i espontaneïtat, donaven la creació perfecta que tan li
agradaven al Lluís Jové.
L’home per naturalesa busca l’alliberament de les coses
espontànies, però també la seguretat del que mai canvia,
la tradició té com a objectiu evitar o obstaculitzar la recreació de l’univers. És per aquest motiu que es creen les
estructures destinades a evitar qualsevol canvi. La societat tem els canvis i s’inhibeix del comportament espontani dels éssers humans, l’home tem ser lliure, ja que molts
cops haurà d’enfrontar-se a decisions difícils o alternatives perilloses. Per tant per evitar el patiment posarà
límits a la seva espontaneïtat. Doncs bé, en el Lluís Jové
qualsevol cosa espontània era com un fenomen primari i
positiu derivat d’un impuls animal. El seu cervell —estic
convençut— era la caixa màgica que mesurava d’igual a
igual la intel·ligència i la memòria, però aquestes no eren
acumulables. El seu carisma creatiu, en molts aspectes,
depenia molt més de la seva espontaneïtat que no pas de
la seva intel·ligència, és per això que el Lluís Jové és un artista inclassificable.
En aquesta vida solem preferir el que és espontani, o si
més no, que s’assembli.

El viatge quotidià

Terrassa, vista amb els
ulls d’un aborígen australià
Enric Soler Raspall

D

e tots resultarà sabut que els aborígens australians, aquells que ja vivien a la
«Gran Illa» abans de l’arribada de l’home (i la dona) blanc(a), tenen dipositat
tot el seu passat en unes línies (un ordit o xarxa, més ben dit) que «canten» per
tal de recordar bé les lletanies que els aproximen als seus ancestres més remots. És el que
ells anomenen Songlines i, que aquí hem traduït, com hem pogut, amb el nom de «les
traces —petges— de la cançó»: una mena de mapa espiritual, històric i toponímic plantificat sobre el mapa físic de la morfologia terrestre, que escenifiquen en les seves pintures
(tan característiques), en la seva música, en els seus contes, etc.1
Vagarejant per Terrassa, penso si jo no podria «cantar» la meva cançó, a partir dels
meus propis records. Un exercici de nostàlgia, si voleu, per comprendre l’ara a través de
diverses successions «d’ara», ja pretèrits. Naturalment, començaria el meu viatge per la
Plaça Vella, i més concretament pel Mesón (de los Arcos), aleshores feu oficiós dels Minyons de Terrassa i de tanta altra gent i entitats (especialment els més progres i bohemis
ja que l’altra facció s’agomboiava just al davant, arredossats al Grinzing (que encara existeix) amb el quadrat ortopèdic de la plaça (pròpiament dita) per on circulaven els vehicles
rodats (no ho oblidem): en hora punta, era un batibull, com ho continua sent ara (encara
que només sigui de vianants).
Per a mi, el carrer Sant Pere començava als Amics (de les Arts) i s’acabava al Centre
(Excursionista de Terrassa) on tantes i tantes estones havia passat. Dels Amics voldria
«cantar» aquella olor de tabac de pipa dels jugadors d’escacs, o les tertúlies animades
(acalorades) que de tant en tant hi havia, així com el so harmoniós del piano de paret,
que algú feia sonar quan li venia de gust. Del Centre he après pràcticament tot el que sé
de la muntanya (aplicable a la vida): tenacitat, espera, esforç, cautela, proporció i gaudi.
La metàfora de l’ascensió d’un cim (des de la Mola fins a l’Himàlaia) duta a la pràctica
quotidiana.
De petit, quan queia malalt, em visitava el metge Comes (gran amant del jazz). La
pujada (ascensió!) a la seva consulta, dalt de tot d’unes escales que semblava que necessitessin campaments base i intermedis per fer bé l’aclimatació d’altura, em deixava sense
alè. Sempre obria la porta el darrer pacient que havia arribat, o bé la Maria (la infermera),
que deia amb vehemència: «Passa, passa i seu!». En sortir de la consulta, sobretot si hi
havia anat amb la meva àvia paterna, acostumàvem a passar per l’Herbolari Rosa Coma
(encara existeix), on recordo (tot i que cal recalcar que són els meus records, ja que la
Rosa no m’ho ha pogut confirmar mai i potser era a la botiga de joguines de Maria Argemí Culell, al n. 33 de la Font Vella —els records a voltes són traïdors—) que l’àvia em
comprava uns soldadets embolicats amb una cel·lofana transparent de la casa Eko (que
de gran he col·leccionat fins aconseguir-los tots!); també sortia amb una bossa de caramels de «cal·liptu» i tornava a casa més content que unes castanyoles (encara que acabés
de sortir del metge).

De més gran, tornant a baixar pel carrer Sant Pere, recordo que sempre havia comprat
tots els meus quaderns de viatges Miquelrius a la Casa Gorina (van tancar, m’he hagut de
buscar un altre subministrador...).
Al primer Cau (Ple de Lletres), que després va reubicar-se (i ja no era tan «cau») i finalment traspassar-se a un gegant dels llibres, vaig comprar, per pur atzar, Los vagabundos
del Dharma de Jack Kerouac (Ed. Bruguera), el llibre que més vegades he rellegit i que
ha estat mestre d’estil i llibre de capçalera per als llibres que, posteriorment, jo també he
escrit.
I del Record Pool, un dia que anava ben convençut a comprar The River del Bruce
Springsteen (llavors acabava d’aparèixer), en vaig sortir amb el Tro Ar Bed de l’Alan Stivell, un músic bretó de música celta que sempre més m’ha acompanyat.
Les sessions dobles i continues dels cinemes de Terrassa (Regina, Rambla, Catalunya
—encara existeix, lloats siguin els Déus!— i Socialet) eren els encarregats d’emocionar-me i de fer-me somiar, durant els caps de setmana; recordo amb gran impressió la
primera vegada que vaig veure Dersu Uzala al Socialet i l’empremta que va deixar en mi
aquesta pel·lícula del mestre Kurosawa.
Els calaixets misteriosos (i més vells que la picor) de la Ferreteria Puigmartí o de La
Esmeralda (encara existeix) eren una porta enigmàtica cap al més enllà; mai no sabies
què en podia sortir d’aquells molts calaixos arrenglerats i rònecs. I de la Llibreria Grau,
paradigma de l’acumulació i del caos ordenat, on veies desaparèixer el pare del Valentí per
aquell magma de paraules impreses quan li demanaves un llibre i et deia «torna d’aquí
quatre dies» (i efectivament el trobava, el llibre que buscaves!); d’aquest lloc, deia, recordo
que em va impressionar quan la estaven desmantellant que de sota la muntanya de llibres
en va sortir una moto prehistòrica que ara (em penso), s’exhibeix al Museu de la Ciència
i la Tècnica (on jo no recordo haver sentit ni el brogit dels telers, ni les corredisses de
les llançadores, per molt que és un so indeleble en la memòria quan l’has sentit alguna
vegada). Tampoc recordo gaire la primera Jazz Cava (encara que sé que hi havia anat,
baixat les seves escales i assegut en els seus seients, perquè hi havia escoltat l’Adrià Font
i el Farràs, amb el seu grup), tot i que a la Nova Jazz Cava (cada cop menys nova i més
consolidada internacionalment) sí que hi he anat a escoltar molts (i molt bons) concerts...
Podria continuar hores i hores amb el meu vagareig tranquil i nostàlgic per Terrassa.
A mesura que esperono els records, me’n van sortint d’altres, que també es volen fer
presents. La presència té vàlua. A nosaltres ens han ensenyat a viure el present (i en el
present): «Carpe diem, aprofita el moment, que és únic...». Els aborígens australians, per
contra, no saben (ni poden concebre) viure sense el llegat del seu passat. La seva existència es deu no tan sols al que són ara sinó al que han estat en innombrables generacions
acumulades, les unes sobre les altres, a través de les seves cançons «toponímiques». Potser
estaria bé no perdre de vista que, sense passat, nosaltres tampoc no som ni serem (res).
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> Terrassa també hi passen coses

Les desventures d’Arquímedes
Cadavall

Jordi Sellarès

L

es desventures d’Arquímedes Cadavall és una novel·la que m’ha sorprès molt positivament. És un
d’aquells llibres dels quals, a priori, no n’esperes
gaire, però que quan l’acabes, no només tens la impressió d’haver llegit una bona novel·la, sinó que estàs segur
de poder-la recomanar sense por a equivocar-te.
L’Arquímedes, terrassenc que ronda la trentena, s’ha
d’enfrontar a una sèrie de canvis inesperats a nivell familiar, laboral i social, enmig d’una Terrassa a les portes
de les vacances d’estiu, on hi fa una calor insuportable i
on gairebé no hi queda ningú. Gairebé. Té una feina més
o menys estable però anodina a l’ajuntament que es pot
veure trasbalsada per una sèrie de canvis en l’organigrama tècnic. Els seus amics, els que queden a la ciutat en

aquesta època, es comporten de manera estranya i pocs
semblen escoltar a l’Arquímedes. I el seu pare, d’avançada edat, amb gran afició per l’alcohol i les dones, i amb
qui no mantenia una relació ni una comunicació gaire
fluida, desapareix de cop i volta. Enmig de la recerca del
seu pare, a més a més, s’aniran creuant records i episodis melancòlics de la seva ex-novia i de la seva experiència vital i laboral a Anglaterra.
Les desventures d’Arquímedes Cadavall pot semblar
que tingui un argument senzill, però no és gens banal ni
naïf. És una història que es mou entre una escala de grisos per retratar-nos, sense artificis ni floritures literàries, però de forma molt encertada, el sentir i el patir de
tota una generació amb poques ambicions, que malda
per tirar endavant dia rere dia en el complicat món de
les relacions laborals, familiars i socials. Durant la lectura, sovint ens trobarem identificant-nos
amb la història de l’Arquímedes perquè podria ser la de molts nosaltres.
Aquesta opera prima d’Andreu Grau (1973)
sorprèn per la seva fluïdesa i frescor, per la
seva intel·ligència sense la pretensió dels
escriptors més «guais» i més bens col·locats
de la capital. Potser és aquest un dels quids
de la qüestió; si aquesta novel·la hagués estat ambientada a la Barcelona més «guai»,
moderna i gentrificada, en comptes de situar-se a Terrassa, la ciutat grisa i anodina
on mai hi passa res, estic segur que hauria
tingut molt més èxit, se n’hauria parlat molt
més. Però clar, un autor novell, sense pedigrí,
una obra ambientada a la perifèria... Faria
bé l’escena literària catalana de començar
a desempallegar-se d’aquest barcinocentrisme que només fa cas a allò que passa i/o
està ambientat a la capital.
Les desventures d’Arquímedes Cadavall
servirà, ni que sigui, per fer-vos veure que a
un lloc com Terrassa sí que hi passen coses,
s’hi teixeixen històries interessants , encara
que siguin més humils. Per la meva part, recomanaré molt aquest llibre i esperaré amb
candeletes la propera obra de l’Andreu Grau.
Sens dubte, un bon descobriment.

FITXA BIBLIOGRÀFICA
Les desventures d’Arquímedes
Cadavall
Andreu Grau
Angle Editorial, Barcelona, 2013
208 pàgines

Una casa nova
per al Víctor
Dolors Frigola

L

a pluja de finals d’estiu ha arribat de sobte. Cau a raig, com serpentines d’aigua que espeteguen contra el vidre del celobert. El
Víctor no sap ben bé si somia o si està despert. Li ha costat una
bona estona reconèixer el lloc.
La cambra és a tocar d’una galeria interior que s’il·lumina, adés i ara,
per la claror dels llampecs. Fa només escasses hores que han entrat
en aquell cinquè pis. Algú, que el Víctor no coneix, ha obert la porta
amb destresa i, sense adonar-se, ja eren dins.
De tant en tant, el soroll l’espanta, es cobreix la cara amb els llençols
i s’esmuny entre ells. Acluca els ulls fins que el tro sec ressona entre
les quatre parets blanques i impol·lutes de la seva recent estrenada
habitació.
El seu germà gran, al seu costat, dorm fent petits esbufecs. Ell no gosa
despertar-lo. S’enfadaria, si ho fes. Hores abans, en un tres i no res, els
pares han improvisat el llit: han obert una bossa que contenia una vànova, l’han estès a terra i els han tapat amb uns llençols.
Ahir va ser un dia estrany per al Víctor. Els seus pares anaven atrafegats, a munt i a vall pel pis. Entraven i sortien, treien el cap per la finestra i parlaven amb un grup de gent que hi havia al carrer. Quan el Víctor
va preguntar què passava, la mare li va fer un manyac i no va saber què
dir. El nen va arronsar les espatlles i es refugià en un racó d’aquell menjador que ara, sense la tele, li semblava massa gran i massa buit. Assegut i repenjat a la paret, es va agafar els genolls i observà el moviment
de peus i cames que passaven pel seu davant.
Era l’hora del berenar, i ningú se’n recordava de la llet amb galetes,
ni dels dibuixos que tant li agradaven. S’avorria, però la capsa dels
cotxes, el va salvar. Sort que l’havia agafat al vol quan la mare obria i
tancava calaixos i portes d’armaris. Va ser ràpid el Víctor i abans que la
capsa desaparegués, ell mateix ja se l’havia ficat a la motxilla.
El camió dels bombers avançava ràpid pels carrers. L’ambulància el
seguia, ni no ni no ni no... advertint als vianants d’algun perill imminent.
De sobte es va trobar amb un cotxe al mig del seu camí. El cotxe de
bombers va derrapar pel costat seu i amb prestesa el va deixa enrere.
L’ambulància feia sonar la sirena encara amb més força, ni no ni no ni
no...!!! Llavors, el semàfor es posà vermell. Tant era, els dos vehicles se’l
van saltar i per poc no van xocar amb una moto que sortia, de forma
inesperada, d’una cruïlla. Al Víctor el va assaltar una emoció estranya.
Era la sensació de perill que l’atrapava.
Va agafar la capsa i es dirigí al balcó que donava a la placeta. La gent
continuava allà baix. Cridaven. Deien coses que ell no comprenia. Va
veure un tros de roba blanca, llarga i estirada, amb lletres grosses de
color negre. No va saber què deia, encara no sap llegir.
El cotxe de policia entrà en escena. Va córrer amb decisió per sobre
els rajols polsegosos del balcó i inicià una carrera amb el camió dels
bombers que intentava salvar els obstacles que es trobava al seu pas:
testos amb geranis i clavellines, una galleda, un tricicle,...
I, de nou, la sirena! Una furgoneta, dues, tres,... van arribar en renglera,
una rere l’altra. Es van col·locar enfront del bloc de pisos. Van baixar,
també, un rere l’altre. Corrien, uniformats, protegits pels cascos i les
jaquetes antibales. Els crits del carrer es van fer més intensos.
Quan el Víctor era a punt de fer passar la moto pel mig dels cotxes aturats, es va trobar amb una bota negre i llustrosa que l’impedia el pas.
Aixecà el cap i va tenir el pressentiment que aquella nit no dormiria a
la seva habitació.
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→→MOTS ENCREUATS
HORITZONTALS: 1. Qualitat d’estúpid. 2. Relatiu o pertanyent
al noema. Matrícula catalana. 3. Matrícula espanyola. La segona.
Persones que tenen amistat entre ells. 4. Mil i un romans. Nom
abreviat de dona. Nou-cents noranta nou. 5. En sentit contrari,
ocell exòtic, de l’ordre dels psitaciformes que és capaç de repetir
vocables humans amb facilitat. Municipi del Vallès Occidental, a
tocar de Sant Cugat. 6. Líder religiós. En sentit contrari, percebo
mitjançant els sentits. 7. A l’inrevés, símbol del Sodi. Pertanyent
al cors d’una nau. 8. Menjaré. Consonant. Zero. 9. Vocals consecutives. En sentit contrari, article. A l’inrevés, persones joves. 10.
Socors. Articles, objectes.
VERTICALS: 1. Persona que professa amor per un altre. En plural, qualitat del poder polític d’un estat o d’un organisme que no
és sotmès a cap altre poder. 3. Infusió. En sentit contrari, correcte, de bon caràcter. Nitrogen. Vocal. 4. Pertanyents al llombrígol
o melic. 5. A la taula i per menjar, normalment hi és. Matrícula
d’un país europeu. En sentit contrari, Expedient de Regulació
d’Ocupació. 6. En sentit contrari, una de les parts de qualsevol
dia. Oficina de Relacions Exteriors. Cent romans. 7. Segon dia de
la setmana. Allò que sentim per l’oïde. 8. Cos esporífer en forma
de clot, que conté nombroses espores dicariòtiques. Que consten només d’un element, d’una part. 9. Consonant del plural. En
castellà, Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa. Vocals. 10.
Accions de separar tallant.

→→PROBLEMA D’ESCACS
Les blanques juguen i fan mat en
tres jugades.
Posició que, al tenir tantes peces
damunt de l’escaquer sembla difícil
de resoldre. Però una petita ullada
CLASSES D’ESCACS
a la situació de les peces del blanc i
cap a on apunten farà que encerteu Experiència en escacs escolars i en
organització de tornejos/exhibicions.
amb el camí correcte!
Personalitzades i/o en grups.
Solució:
1.Dxg7 + !! (sacrifici de
Dama que desmunta la
defensa del Rei negre)
1….Txg7 (única); 2. Axg7+
- Rg8; 3. Af6 escac i mat.

G

ipsy NUR Project, un projecte musical de cançons en francès i català amb amb els estils
jazz manouche i swing— liderat per la cantant
i pianista Núria Jaouen, nascuda a París, originària de
Perpinyà i resident a Terrassa, de mare catalana i de
pare francès—.vol enregistrar el seu primer disc titulat Rencontres.
A Rencontres s’interpretaran temes propis de
Núria Jaouen —escrits per ella, tant la lletra com la
música, i també els arranjaments— inspirats en tots
els autors que han acompanyat al llarg dels anys:
Edith Piaf, George Brassens, Charles Trenet, Serge
Gainsbourg, Zaz … cançons franceses antigues i algunes d’actuals.
Per poder materialitzar el seu objectiu, demanen
suport a través de la plataforma Verkami:
http://www.verkami.com/projects/15682-primerdisco-de-gipsy-nur-project
Gipsy NUR Project està integrat per Núria Jaouen,
piano, clavecí, melòdica, teclats i veu; Oleksandr
Sora, violí; Svetlana Tovstukha, violoncel; Lluís Cuadrench, guitarra; Joan Humet, contrabaix; i Oriol
Gonzàlez, bateria.

MALARRASSA

SOLUCIONS (NOMÉS HORITZONTALS):
1. ESTUPIDESA. 2. NOEMATIC. B. 3. AB. B. AMICS. 4. MI.
INMA. IC. 5. OROLL. RUBI. 6. RABI. OTNES. 7. AN. CORSARI. 8. DINARE. R. O. 9. AE. LE. SION. 10. SOS. COSES.

>>Gipsy NUR
Project prepara
l’enregistrament
del seu primer
disc

CULTURA

cesccarcellerf@yahoo.es
669 24 76 32

→→MALARRASSA ENTRE FOGONS > DAMUNT UN CEL DE FIL

Arròs integral al pesto amb carbassó, ceba dolça,
tomàquets i fruits secs
PER A L’ARRÒS:
>>500 g d’arròs integral
>>5 cebes
>>5 carbassons
>>6 tomàquets madurs
>>200 g de tomàquet cherry
>>100 g d’ametlla mòlta
>>100 g d’avellana mòlta
>>100 g de festuc mòlt
>>beguda d’arròs
>>sal, pebre, canyella i nou moscada
ELABORACIÓ

INGREDIENTS PER A 4-6 PERSONES
PER AL PESTO DE FESTUCS:
>>150 g de festuc torrat
>>1 manat d’alfàbrega fresca (75 g)
>>3 grans d’all
>>500 ml d’olis d’oliva i gira-sol
>>sal i pebre

PREPARACIÓ DE LA SALSA PESTO
Poseu tots els ingredients en una batedora de vas (túrmix), afegiu-hi els olis d’oliva i gira-sol a parts iguals fins a
cobrir-los i barregeu-los amb la batedora fins que lliguin i la
salsa quedi ben homogènia.
PREPARACIÓ DE L’ARRÒS
Coeu a foc fort el mig quilo d’arròs en una cassola amb un
litre d’aigua i una mica de sal. Quan arrenqui el bull, baixeu
el foc al mínim, tapeu la cassola, deixeu passar 50 minuts

i apagueu el foc. Quan estigui tebi, barregeu l’arròs amb la
salsa pesto.
Talleu les cebes a la juliana (en trossets llargs i prims) i
sofregiu-les en una cassola a foc fort i remenant de manera
constant. A mitja cocció afegiu-hi sal i canyella. Quan veieu
que la ceba està ben feta, afegiu els fruits secs ben picats
i una mica de beguda d’arròs i torneu a remenar fins que el
conjunt es vegi ben cremós. Pareu el foc i reserveu.
Talleu els carbassons en rodanxes de mig centímetre i
poseu-los al forn en una plata amb sal, canyella, pebre, nou
moscada, oli i beguda d’arròs fins que quedin «al dente»
(cuits, però ferms).
Talleu els tomàquets madurs en rodanxes ben primes i els
cherry en dues meitats.
Poseu en una plata una primera capa d’arròs i cobriu-la successivament amb una capa de ceba, una capa de carbassó i
una capa de tomàquet madur (tot el que tinguem tallat). Poseu a sobre una segona capa d’arròs i torneu a anar cobrir-la
amb capes successives de ceba, carbassó i tomàquet amb
el mateix ordre; l’única diferència consistirà en l’última capa,
feta amb els tomàquets cherry. Cobriu-ho amb una picada de
fruits secs barrejats i gratineu al forn.
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→→PERFILS

El Suri, no cal cap
més presentació...
Floreal Soriguera, el Suri, és un terrassenc que va néixer l’any 1927 a
Labastide-Rouairoux, un llogaret del sud-est de França on el seu pare, que
era llibertari i antimilitarista, es va instal·lar quan es va negar a incorporarse a l’exèrcit... El Suri és una persona molt coneguda a Terrassa per la seva
activitat artística, cultural i social durant llargues dècades i potser no cal
allargar més aquesta presentació.
El fet és que un matí del juliol passat, les tres persones que signem, el vam
anar a trobar al seu taller i vam mantenir amb ell una llarga conversa.

• Com et trobes en aquest moment de la
teva vida?
Des que tinc aquest nou taller, al carrer Nicolau Talló, estic molt content perquè em queda
més a prop de casa, vinc caminant i em sento
molt bé. Aquest dies, vaig endreçant coses que
trec d’unes caixes on són des de la mudança i
que em va embalar la família. És una alegria
retrobar coses que tenia una mica oblidades.
I vaig treballant. Estic pintant uns gira-sols i
retallo imatges per fer un collage. També llegeixo cada dia, ara mateix uns escrits del Feliu
Formosa i una novel·la del Baltasar Porcel.
• Escrius alguna cosa, memòries, reflexions?
Tinc escrits alguns pensaments. Sí, escric,
però sense pretensió de publicar enlloc...
• D’infant vas anar a l’escola racionalista,
amb el Joan Campà, quin records guardes
d’aquella època llunyana?
Encara tinc una fotografia d’aquella escola.
Era al carrer sant Genís i estava promoguda
per l’Ateneu Llibertari. Em va ajudar molt de
petit —jo tenia cinc anys— la forma que tenia
el Campà d’ensenyar i com tenia l’escola organitzada: els nois més grans també ensenyaven
als més petits, sense necessitat del mestre...
I allà va néixer la meva vocació per les arts
plàstiques. Durant la guerra el Campà va ser
director d’una escola del CENU (Consell de
l’Escola Nova Unificada) a Barcelona i quan
es va haver d’exiliar se’n va anar a Veneçuela,
on va ser considerat un gran pedagog. Tinc
molt bon record d’ell.
• Parlem dels teus inicis com a artista plàstic, com recordes l’Escola d’Arts i Oficis de
Terrassa i els seus professors?
Després de provar d’aprenent en altres oficis,
em vaig dedicar a un que em permetés treballar amb els colors: pintor de parets. I, a més,
amb catorze anys, anava a l’Escola d’Arts i
Oficis, de les set a les deu del vespre, per estudiar pintura i escultura. Dels professors recordo el Tomàs Viver i el Josep Rigol. Hi vaig
fer molts bons amics allà, gent del meu ofici,
pintors de parets o pintor decoradors, hi havia molt bon ambient. També aprofitàvem el
cap de setmana per anar a pintar al natural o a
visitar museus a Barcelona. D’aquesta manera em vaig anar formant i adquirint coneixements artístics.
• En quin moment se’t va despertar l’interès
per l’art que s’aparta de les orientacions
clàssiques i acadèmiques?
Vaig trigar bastant, al principi era molt fi-

guratiu, però quan vaig fer el servei militar a
Tarragona, l’any 1946, vaig conèixer un professor jove que es deia Lluís Maria Saumells,
un escultor que havia viscut a París, i que em
va descobrir moltes coses que no m’havien ensenyat aquí.
Un cop passat el servei militar, vaig entrar de
professor auxiliar a l’Escola d’Art i Oficis. Era
l’auxiliar del Rigol, però no ens aveníem quant
a criteri artístic, ell era molt classicista. Quan
es va jubilar, vaig passar a ser professor, però
em calia tenir un títol i per això els matins
anava a la Reial Acadèmia Catalana de Belles
Arts de Sant Jordi, a Barcelona, i allà encara
se’m van obrir més les perspectives pel que fa
a la creativitat. Per cert, vaig acabar sent el director a l’Escola d’Arts i Oficis durant l’últim
curs de la meva vida laboral, el 1991-92. Vaig
continuar, però, fent classes pel meu compte
fins fa poc.

“Com a estil pictòric, m’agrada
arribar a una síntesi amb
uns materials mínims”
• Dins dels molts estils pictòrics que has
conreat, en quin t’has sentit millor?
Sí, he conreat estils molt diferents. Amb tots
m’he sentit força identificat, però potser sobretot amb el que és més matèric i no figuratiu, l’abstracte. Com més senzill... amb un
mínim de plasticitat... més m’agrada. M’agrada arribar a una síntesi amb uns materials
mínims.
• Menys és més, diuen, però com arribar-hi...?
Sí, sí, del Jackson Pollock vaig aprendre molt
quan vaig viatjar a Nova York i vaig veure l’evolució que havien experimentat els expressionistes americans. El Pollock feia servir la tècnica del dripping, l’esquitxat. La vaig aprendre
i la vaig ensenyar a molta gent, amb diferents
colors o bé amb el mateix color, amb el pinzell
o amb els dits. Quan tens gairebé acabada una
obra, el dripping l’acaba d’afinar d’una forma
molt interessant.
• Pots fer-nos una pinzellada sobre els happenings que organitzaves o les activitats
amb el GRID?
Sí, cap al 1980 vam organitzar uns happenings
que es van fer famosos: les Festes Blanques, les
Festes del Solstici d’Estiu...

PV

▪▪ El Suri ens mostra un dels seus darrers pensaments escrits

L’any 1992, amb antics companys de l’escola
de l’Escola d’Art i Oficis, vam crear el Grup
de Recerques, Investigació i Divulgació, que
va promoure moltes activitats culturals i artístiques. Va arribar un moment que el nostre
lloc de trobada, al carrer Puig Novell, a casa
d’un pintor, se’ns va fer petit, i vam anar al
Centre Social, al carrer de la Font Vella. Deu
anys abans ja havia fundat el Grup Tal Taca,
que va promocionar artistes joves des de la
sala d’exposicions de l’Arxiu Tobella.
• També tenies molta relació amb artistes i
escriptors d’arreu?
Fèiem unes tertúlies cada primer divendres de
mes a casa, al carrer Salvà. La Maria Dolors
tenia moltes coneixences a Barcelona i havien vingut gent com el Paco Candel, el Josep
Maria Subirachs... i també molts estudiants
sud-americans que feien estudis superiors a
l’Escola Industrial. S’omplia el pis gairebé fins
a la porta del carrer. Un dia es van presentar
una parella de policies de paisà i ens van preguntar què feia tanta gent allà reunida? I la
Maria Dolors, la meva companya, els va dir
que passessin, que prendrien el cafè con tothom, i no, no van entrar, van marxar amb el
cap una mica cot.
• Diuen que sempre has sigut molt amant
dels viatges...
El meu pare era molt amant de la naturalesa i
de petits sempre ens portava d’excursió. Després em vaig fer soci del CET i vaig participar
en moltes excursions; una de les meves fites
va ser fer el Montblanc amb la colla d’amics
l’any 1956. Quan em vaig casar amb la Maria
Dolors, vam fer molts viatges en família, primer per Catalunya, després per tota Espanya,
al final per l’estranger: a Suècia, a Noruega...
i, en l’època de la guerra freda, a Hongria, des
d’on vam anar a Rússia, a Leningrad, amb un
passaport diplomàtic que em va facilitar l’ambaixada russa a Budapest. I a l’Índia, al Brasil,
a Austràlia...
Un dels meus últims grans viatges va ser a
Cuba, en un intercanvi amb un pintor d’allà. A
Camagüey em vaig assabentar que els artistes
cubans podien viatjar fàcilment a la Xina, que
els facilitaven la residència i el material per
pintar a canvi de les obres que fessis durant
l’estada… i aleshores em vaig espavilar, vaig fer
una gestió i… cap a la Xina ràpidament.
• Què ens pots explicar pel que fa al teu activisme social i polític?
De ben petit el meu pare em va introduir en

el naturisme, així que de gran em vaig integrar en un grup naturista de Sabadell que es
reunia en un lloc en plena naturalesa que li
deien el Jardí de l’Amistat, on vivia una mena
d’anacoreta que es feia dir Llum de la Selva.
L’any 1971 vaig fundar la Societat Vegetariana
Naturista de Terrassa. Els de Terrassa i Sabadell teníem relació amb uns altres grups de
Valldoreix i Mollerussa, i una vegada al mes
ens trobàvem tots i fèiem paelles vegetarianes
i altres activitats pròpies d’aquesta manera de
veure la vida.
Al marge d’això, vaig ser fundador de l’Associació de Veïns de Ca n’Aurell, també l’any
1971, i quan es va formar la FAVT, l’any
1980, em van elegir president. El moviment
veïnal va organitzar moltes activitats, fins i
tot en l’època franquista, i va despertar moltes
consciències als barris.
També vaig tenir a veure amb el naixement
del Casal d’Amistat Catalano-Cubana. El vam
fundar l’any 1980 entre uns quants que havien
visitat Cuba. Inicialment havia de tenir la seu
a Barcelona, però no vam aconseguir el permís i en canvi aquí, a Terrassa, sí. Al principi
les activitats es feien al meu estudi, al carrer
Arquímedes — jo hi era des del primer dia,
i vaig ser el primer president—, i després ens
van donar un local al carrer Cisterna, on encara és.
• Després que ens fes de manera improvisada un dibuix i que ens ensenyés tot
d’obres, fotografies i records que guarda
al seu taller, van marxar conscients que
per manca de temps hi ha encara moltes
coses que ens hauria agradat preguntar i
rememorar i que haurem de deixar per a
una altra ocasió: com va col·laborar l’any
1967, durant la dictadura, amb la candidatura democràtica de Barenys, Padró i
Fresnadillo als terços familiars del govern
municipal?, quina va ser la seva vinculació
amb l’entitat Amics de la Unesco?, quina
implicació va tenir amb l’Assemblea de
Catalunya per a la recuperació de la democràcia?, perquè amb més 50 anys i amb
una llarga trajectòria com a professor es va
matricular a la Facultat de Belles Arts?…

Pep Valenzuela
Oriol Gómez Estripaboires
Jordi F. Fernández
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